
الجهاز الذكي لفحص وتشخيص مشاكل البشرة وتنظيف الوجه

دليل المستخدم على اإلنترنت
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زر عام
T-Sonic™ نبضات

 

نقاط تالمس أكثر ُسمًكا

نقاط تالمس أقل ُسمًكا

تتمیز نقاط التالمس بھذا الجھاز بسماكٍة 
أكبر وانحناءات أكثر؛ مما یضمن لِك 
تنظیفًا عمیقًا للمناطق األكثر عُرضة 

للمشكالت مثل منطقة "الجبین واألنف 
والذقن"، مع دقة تنظیف المناطق التي 

یصعب الوصول إلیھا.

نقاط تالمس فائقة النعومة والرقة كي 
تمنحِك تنظیفًا عمیقًا ولطیفًا في الوقت ذاتھ 

على البشرة العادیة أو الحساسة، بما في 
ذلك المناطق األكبر مساحةً مثل الخّدین.

۸۰۰۰ نبضة ™T-Sonic في الدقیقة 
الواحدة لتنظیف الوجھ بعمٍق وفعالیٍة، 

وتدلیكھ برفق.

 مستشعرات للبشرة مطلیة بالذھب تتمیز 
المستشعرات بقدرتھا على قیاس نسبة 

الترطیب ببشرتِك بمعدل ۱۰۰۰ مرة في 
الثانیة، وفحصھا في كل مناطق وجھِك ، 

ین. مثل منطقة الخّد

ر ضوء المؤش
ز یومض الإلشارة إلى أن الجھا
في وضع االقتران عبر البلوتوث

یعمل على تشغیل/إیقاف الجھاز بضغطٍة 
سیلیكون صحي للغایةواحدة.

ملمس بنعومة الحریر، وسریع الجفاف، وغیر مسامي لمنع 
تكّون البكتیریا، مع االستمتاع بنظافٍة أكثر من الفرشاة 

النایلون ۳٥ مرة، ومناسب لجمیع أنواع البشرة.

النسخة الكاملة لدليل المستخدم
التعّرف على الجهاز 

هنيئًا لِك على أولى خطواتِك نحو استكشاف طرق أذكى للعناية ببشرتِك باقتنائك لجهاز LUNA™ play smart 2. ننصحِك باستغراق جزٍء من وقتِك لقراءة 
التعليمات الواردة في هذا الدليل بعنايٍة؛ قبل البدء في رحلة االستمتاع بتقنية العناية بالبشرة متعددة المزايا التي تتيح لِك خدمةً احترافيةً داخل منزلِك.

يُرجى قراءة جميع التعليمات قبل بدء االستخدام مع الحرص على استخدام هذا المنتج للغرض المخّصص من أجله فحسب على النحو الموضح في هذا الدليل.

تحذير: يحظر إجراء أي تعديل في هذا الجهاز. 

LUNA™ play smart 2 نظرة عامة على جهاز
جربي استخدام الجهاز العالمي األذكى على اإلطالق في تنظيف الوجه بالكامل - LUNA™ play smart 2! الجهاز مصنوع بالكامل من مادة السيليكون بالغة 
النعومة التي تفوق نظافتها الفرشاة النايلون 35 مرة، فنحن نقدم إليِك هذا الجهاز بحجم راحة اليد يجمع بين ميزتين معًا، لتتمتعي بلمسة جمال خاصة مع مستشعراته 
الذكية المخصصة للبشرة؛ فهي تعمل على قياس نسبة الترطيب ببشرتِك وتفحصها في جميع أجزاء وجهِك، وبعدها يعمل الجهاز على إعداد روتين تنظيف بطريقة 
مخصصة تماًما لِك وفقًا للنتائج التي حصل عليها. يتميز الجهاز بإخراج 8000 نبضة ™T-Sonic في الدقيقة الواحدة مما يساعد على إزالة 99.5% من األوساخ، 
والشحوم، والعرق، وبقايا مستحضرات التجميل، مع تدليك الوجه بنعومة أثناء التقشير، وبذلك تتمتعين بتنظيف وجهِك بمتعٍة، وفعاليٍة، وسهولٍة لم تشاهديها من قبل!

LUNA™ play smart 2 تعرفي على جهاز

nknezar
Cross-Out

nknezar
Cross-Out

esraa.nasser
Sticky Note
Unmarked set by esraa.nasser
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افتحي تطبيق FOREO For You على هاتفِك المحمول، ثم قومي . 	
بتشغيل البلوتوث.

قومي بتشغيل LUNA™ play smart 2 بالضغط مطواًل على . 2
الزر العام إلى أن يومض المصباح. جهازِك اآلن متصل بالبلوتوث، 

ومستعد إلجراء فحص ذكي لبشرتِك. 

اضغطي مطواًل على مستشعرات البشرة في الجزء الخلفي من . 3
الجهاز، ثم مرري الجهاز على خديِك، وجبهتِك، وعلى جانبي األنف، 

والذقن. انتقلي إلى المنطقة التالية؛ عندما يشير التطبيق إلى ذلك. 

وعند ذلك؛ سيقوم تطبيق FOREO For You بفحص معدل . 	
الترطيب في بشرتِك، وتزويد جهازِك تلقائيًا بروتين التنظيف 

المخصص لها. اضغطي مطواًل على الزر العام لمدة 3 ثواٍن إليقاف 
تشغيل الجهاز.

لكي تحصلي على أفضل النتائج؛ احرصي على فحص بشرتِك مرةً 
أسبوعيًا في نفس الموعد السابق، أو عند السفر إلى مكاٍن جديد.

رطبي بشرتِك بالماء وضعي منظف وجهِك المعتاد. ثم رطبي الجهاز بعدها. . 	

نظفي بشرتِك في حركات دائرية رقيقة على الخدين، والجبهة، ثم مرريه . 2
 LUNA™ play smart 2 على األنف صعوًدا ونزواًل. وسيتوقف جهاز

مؤقتًا لتنبيهك إلى االنتقال إلى المنطقة التالية في وجهِك. 

اغسلي وجهِك بالماء، ثم جففيه برفق. وانتظري لمدة دقيقتين إضافيتين حتى . 3
تصير بشرتِك جافةً، ثم ابدئي في فحصها. وبعد ذلك؛ يمكنِك استخدام أي 

منتج آخر تفضلينه من منتجات العناية بالبشرة. 

االستخدام 

الخطوة األولى: التنظيف

كي تُعدي بشرتِك للحصول على أدق فحٍص وتشخيص لها، نظفيها أواًل باستخدام LUNA™ play smart 2 إلزالة جميع األوساخ والبكتيريا منها، والكشف 
عن نسبة الترطيب الطبيعية بها. وبعد إجراء الفحص لبشرتِك؛ سيعمل تطبيق FOREO For You بشكٍل متزامن لتزويد جهازِك بروتين التنظيف المخصص 

لها إزاء االستعداد لجلسة التنظيف القادمة.

الخطوة الثانية: فحص وتشخيص مشاكل البشرة 



	

تنظيف الجهاز 
يجب تنظيف الجهاز جيًدا بعد كل استخدام. اغسلي سطح الفرشاة بالماء والصابون، ثم اشطفيه بالماء الدافئ. تجنِب استخدام أّيٍ من مستحضرات تنظيف البشرة أو تقشيرها 
التي تحتوي على الطمي، أو السيليكون، أو تكون ذات قوام محبّب؛ فهي قد تتسبب في تلف نقاط التالمس المصنوعة من السيليكون الناعم بالجهاز. استخدمي قطعة قماش 
أو فوطة خالية من الوبر لتجفيف وجهِك برفق. بعد االستخدام؛ نوصي برش الجهاز برشاش تنظيف فرشاة السيليكون من FOREO، ثّم اشطفيه بالماء الدافئ للحصول 

على أفضل النتائج.

مالحظة: يُمنع استخدام مستحضرات تنظيف البشرة التي تحتوي على كحول، أو مواد بترولية، أو أسيتون؛ فقد تهيّج البشرة أو تتلف مادة السيليكون. 

مالحظة مهمة 
يُرجى مراعاة التالي لضمان أعلى درجات السالمة: 

إذا كانت لديِك مشكلة في البشرة أو مشكالت صحية أخرى، فيُرجى استشارة طبيب أمراض جلدية قبل استخدام الجهاز.  	
يجب أن يكون التنظيف باستخدام جهاز LUNA™ play smart 2 مريًحا – فإن كنِت تشعرين باأللم عند استخدامه؛ فامتنعي عن استخدامه فوًرا، واستشيري  	

الطبيب.
يُرجى مراعاة الحرص الشديد أثناء تنظيف منطقة تحت العينين، وتجنب مالمسة الجهاز للعينين أو للجفون.  	
لدواعي النظافة الصحية؛ ننصح بعدم مشاركة جهازِك مع أي شخٍص آخر. 	
يُراعى عدم ترك الجهاز في ضوء الشمس المباشر، أو تعريضه للحرارة العالية، أو الغسل بالماء المغلي. 	
يُرجى االنتباه جيًدا أثناء استخدام الجهاز على بشرة األطفال أو في وجودهم، أو عند استخدامهم له، وكذلك بالنسبة لألشخاص من ذوي القدرات العقلية أو البدنية  	

المحدودة.
يُرجى التوقف عن استخدام الجهاز إذا حدث به أي تلف. 	
ال يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صالحة للصيانة. نظًرا لفعالية روتين التنظيف المقدم من FOREO، ننصحِك بعدم استخدام LUNA™ play smart 2 ألكثر من  	

ثالث دقائق في المرة الواحدة.
يُستخدم هذا الجهاز للغرض الموضح في هذا الدليل فقط. إذا لم يوفّر لِك هذا الدليل إجابة ألسئلتِك، أو إذا كان لديِك مزيد من األسئلة عن تشغيل الجهاز، فيُرجى زيارة  	

www.foreo.com الموقع اإللكتروني

استكشاف األخطاء وإصالحها 
.LUNA™ play smart 2 إجراءات وقائية يجب اتخاذها عند حدوث أي تغيير في أداء جهاز

إذا لم يعمل جهاز LUNA™ play smart 2 عند الضغط على الزر العام، فاتبعي ما يلي:
تحققي من أن البطارية ليست فارغة.   	

إذا لم تتمكني من إيقاف تشغيل جهاز LUNA™ play smart 2 و/أو كانت أزرار واجهة الجهاز ال تستجيب، فيحدث ذلك بسبب: 
وجود عطل مؤقت في معالج الجهاز. اضغطي مع االستمرار على الزر العام مرةً أخرى إلعادة تشغيل الجهاز.   	

إذا كان جهاز LUNA™ play smart 2 ال يتحرك على بشرتِك أثناء فحصها، فاتبعي ما يلي:
تحققي من أن الجهاز جاف تماًما، ثم أعيدي تشغيله مرةً أخرى.   	

تأكدي من الضغط بقوة على كٍل من المستشعرين بشكٍل مستٍو فوق بشرتِك.   	

إذا كان جهاز LUNA™ play smart 2 ال يتزامن مع تطبيق FOREO For You، فاتبعي ما يلي: 
أعيدي فصل البلوتوث وتشغيله لمحاولة االتصال مرةً أخرى.   	

أغلقي تطبيق FOREO For You، ثم أعيدي فتحه لبدء العملية من جديد.   	

http://www.foreo.com
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معلومات التخلص من المنتج 
لوائح التخلص من المعدات اإللكترونية القديمة )السارية في االتحاد األوروبي والدول األوروبية األخرى باستخدام أنظمة منفصلة لتجميع النفايات(.

تشير عالمة سلة النفايات المشطوب عليها إلى أّن هذا الجهاز ال يمكن التخلص منه باعتباره نفايات منزلية، وإنّما يتم إحضاره إلى أقرب نقطة تجميع مالئمة 
إلعادة تدوير األجهزة الكهربائية واإللكترونية. وعندما يتم التخلص من هذا الجهاز على النحو السليم الموّضح، يساعد ذلك في تقليل اآلثار السلبية المحتملة على 
البيئة وصحة اإلنسان، والتي قد تنتج عن سوء التعامل مع النفايات عند التخلص من المنتج. ستساهم أيًضا إعادة تدوير المواد في المحافظة على الموارد الطبيعية. 

لمزيد من المعلومات عن إعادة تدوير الجهاز؛ يُرجى التواصل مع مسؤولي خدمة التخلص من النفايات المحلية في منطقتك أو مكان شراء المنتج.

إزالة البطارية 
مالحظة: يحظر تنفيذ هذا اإلجراء سوى عند التخلص من الجهاز.

يتضمن هذا الجهاز بطاريتين، وينبغي التأكد من إزالتهما قبل التخلص منه، كما يُنصح. بعدم إلقائهما في النفايات المنزلية. 
إلزالة البطاريات؛ قومي بفك مسامير تثبيت غطاء البطاريتين الموجود في قاعدة المنتج. ثم أزيلي البطاريتين الموجودتين 

في الداخل بحرص.

المواصفات 
ABS سيليكون آمن على الجسم، بولي كربونات + بوليمر المواد:    

األحمر المبهج! / الوردي الرائع! / األزرق الجذاب! / األخضر المينت المميز! اللون:    
60 × 65 × 30 ملم  الحجم:     

70 جم  الوزن:    
إمكانية االستخدام حتى 000	 مرة  االستخدام:    

80	 يوًما  مخزون البطارية االحتياطي: 
أقل من 60 ديسيبل  أعلى مستوى للضوضاء: 

زر واحد  واجهة االستخدام:  
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إخالء مسؤولية 
يقر مستخدمو الجهاز بمسؤوليتهم الكاملة عن استخدامه. ال تتحمل FOREO أو أي من متاجر البيع بالتجزئة التابعة لها أي مسؤولية أو التزام تجاه أي أضرار، أو 
إصابات جسدية، أو غيرها تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استخدام هذا الجهاز. باإلضافة لذلك؛ تحتفظ FOREO بالحق في مراجعة هذا المنشور وإدخال 

تعديالت على محتوياته من وقٍت آلخر بدون تحمل أي التزام من طرفها إلشعار أي شخص بهذه المراجعة أو التغييرات. 

يُرجى مالحظة أن التغييرات أو التعديالت التي لم يوافق عليها مسؤول االمتثال صراحةً قد تؤدي إلى منع المستخدم من تشغيل الجهاز. 

يتوافق هذا الجهاز مع القسم الخامس عشر من لوائح هيئة االتصاالت الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التالي ذكرهما:
)	( أال يتسبب الجهاز في حدوث أي تداخالت ضارة. 

)2( أن يقبل الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخالت التي قد ينتج عنها استعمال غير مرغوب فيه.

مالحظة: 	( تم اختبار هذا الجهاز والتأكد من مطابقته للقيود الخاصة باألجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للقسم الخامس عشر من لوائح هيئة االتصاالت الفيدرالية. تم 
وضع هذه القيود لتوفير الحماية المالئمة ضد التداخالت الضارة عند التركيب في بيئة سكنية. يولد هذا الجهاز الطاقة كي يعمل، كما يمكنه إشعاع طاقة تردد السلكي، 
وفي حال لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات؛ فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية. ومع ذلك، ال يوجد ضمان على عدم حدوث تداخل 
في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخالت ضارة مع أجهزة االستقبال بالتلفاز أو الراديو، والتي يتم تحديدها عن طريق إيقاف الجهاز وتشغيله، 

فيُنصح المستخدم بمحاولة إصالح التداخل باتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي: 

إعادة توجيه هوائي االستقبال أو نقله.   	
زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبِل.   	

توصيل الجهاز بمنفذ كهرباء تابع لدائرة أخرى غير التي يتصل بها المستقبِل.   	
استشارة الموزع أو أحد الفنيين المتخصصين في أجهزة الراديو والتلفاز للحصول على المساعدة.   	

2( يتوافق هذا الجهاز مع )B(/NMB-3)B( CAN ICES-3. يتوافق هذا الجهاز مع معيار )معايير( مواصفات األجهزة الالسلكية المعفَاة من الترخيص الخاصة 
بهيئة الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للشرطين التالي ذكرهما:

أال يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخالت.  	
أن يقبل الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخالت التي قد ينتج عنها استعماله بشكٍل غير مرغوب فيه.   	

بموجب لوائح هيئة الصناعة الكندية؛ ال يُسمح بتشغيل جهاز اإلرسال الالسلكي هذا إال باستخدام هوائي من نوع معين، وأقصى كسب هوائي معتمد ألجهزة اإلرسال 
لدى هيئة الصناعة الكندية أو أدنى من ذلك. لتقليل التداخالت الالسلكية المحتملة للمستخدمين اآلخرين، يجب اختيار نوع الهوائي والكسب الهوائي بحيث ال تزيد القدرة 

المكافئة المشعة في اتجاهات أخرى عن المستوى المطلوب لنجاح االتصال. 

قد يتغير الطراز المستخدم إلدخال بعض التحديثات عليه دون اإلشعار بذلك مسبقًا. 
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األسئلة المتكررة 
LUNA™ play smart 2 نقاط أساسية حول جهاز

ما الملحقات المقدمة مع LUNA™ play smart 2؟. 	
جهاز LUNA™ play smart 2، مع دليل أساسي. 

ما الذي ينبغي علّي القيام به بعد استالم جهاز LUNA™ play smart 2؟ . 	
هنيئًا لِك على أولى خطواتِك نحو استكشاف طرق أذكى للعناية ببشرتِك باقتنائك لجهاز LUNA™ play smart 2. قبل أن تستمتعي بمزايا تقنيتنا 
المتطورة للعناية بالبشرة، قومي بتنزيل تطبيق FOREO For You مجانًا إللغاء قفل جهازِك، وتسجيله للبدء في استخدامه ألول مرة. )لمزيد من 

المعلومات، يُرجى الرجوع إلى قسم "التطبيق" المذكور أدناه(. 

لَم أحتاج إلى تنزيل تطبيق FOREO For You قبل استخدام الجهاز؟. 	
يجب تفعيل كل أجهزة FOREO وإلغاء قفلها باستخدام FOREO For You عند تشغيلها ألول مرة. سيساعد هذا في حمايتك من التعرض للمنتجات 

المزيفة أو المقلدة المستغلة السم FOREO، كما سيسهل من تسجيل الضمان وحماية استثمارِك.

كيف أقوم بتشغيل جهاز LUNA™ play smart 2؟ . 	
تمتعي بتشغيل جهاز LUNA™ play smart 2 بضغطٍة واحدة على الزر العام.

كيف أقوم بإيقاف تشغيل جهاز LUNA™ play smart 2؟. 	
إليقاف تشغيل الجهاز، اضغطي مطواًل على الزر العام لمدة ثالث ثواٍن. بعد االنتهاء من إعداد روتين التنظيف المخصص الُمعد مسبقًا، سيتوقف الجهاز 

تلقائيًا. 

 LUNA™ play smart 2 جهاز

كيف أقوم بتنظيف بشرتي؟ . 	
رطبي بشرتِك بالماء وضعي منظف وجهِك المعتاد. ثم رطبي الجهاز بعدها. نظفي بشرتِك في حركات دائرية رقيقة على الخدين، والجبهة، ثم مرريه على 

األنف صعوًدا ونزواًل. وسيتوقف جهاز LUNA™ play smart 2 مؤقتًا لتنبيهك إلى االنتقال إلى المنطقة التالية في وجهِك. اغسلي وجهِك بالماء، ثم 
جففيه برفق. وانتظري لمدة دقيقتين إضافيتين حتى تصير بشرتِك جافةً، ثم ابدئي في فحصها.

كم مرة يجب علّي استخدام LUNA™ play smart 2 لتنظيف بشرتي؟. 	
ننصح باستخدام جهاز LUNA™ play smart 2 في أي وقٍت تشعرين فيه بحاجة بشرتِك إلى التنظيف العميق.

ما هو مستحضر تنظيف الوجه الذي يمكنني استخدامه مع جهاز LUNA™ play smart 2؟. 	
يمكنِك استخدام أي مستحضر لتنظيف الوجه مع جهاز LUNA™ play smart 2، ولكن حرًصا على إبقاء جهازِك في أفضل حالة، تجنبي استخدام 
مستحضرات تنظيف الوجه التي يدخل في تصنيعها الطمي، أو السيليكون، أو أي مستحضرات تنظيف ذات قوام محبب؛ ألنها قد تتسبب في إتالف مادة 

السيليكون الموجودة بالجهاز.

ما الذي يجعل جهاز LUNA™ play smart 2 أكثر فعاليةً من أجهزة التنظيف األخرى المزودة بفرشاة النيلون؟. 	
 على عكس فرشاة النيلون؛ فإن فرشاة السيليكون تخلو من المسامات، مما يعني أنها تمنع تكّون البكتيريا وتكون أكثر نظافة من فرشاة النيلون العادية
35 مرة. يمكن لفرشاة السيليكون الناعمة، بمساعدة نبضات ™T-Sonic، أن تزيل 99.5% من األوساخ، والشحوم، وبقايا مستحضرات التجميل.

هل يمكن أن يحل جهاز LUNA™ play smart 2 محل مزيالت مستحضرات التجميل؟. 		
يفضل إزالة مستحضرات التجميل قبل استخدام الجهاز لضمان تنظيف أكثر فعالية.

ما المقصود بتكنولوجيا ™T-SONIC؟ . 		
محرك شديد الكفاءة يعمل على تشغيل جهاز LUNA™ play smart 2، ويمكنه توفير أكثر من 8000 دورة/دقيقة. وينتج عن هذه الحركة عالية 

السرعة ذبذبات دقيقة، تُعرف بنبضات T-Sonic. يشير الرمز "T" في T-Sonic إلى "transdermal" أي تحت الجلد، وذلك ألّن هذه النبضات تنتقل 
عبر الطبقات الخارجية للبشرة فتعمل على تحفيز تدفق الدورة الدموية وتفكيك الشوائب التي تسد المسام.
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كيف أُجري فحص البشرة ألول مرة؟. 		
احرصي على أن تكون بشرتِك نظيفة وجافةً تماًما قبل البدء في فحص بشرتِك. قومي بمزامنة جهاز LUNA™ play smart 2 مع التطبيق، ثم 

اضغطي على ANALYZE )فحص(. اضغطي مطواًل على مستشعري البشرة في الجزء الخلفي من الجهاز ثم مرريه على خديِك، وجبهتِك، وعلى جانبي 
األنف، والذقن. انتقلي إلى المنطقة التالية؛ عندما يشير التطبيق إلى ذلك. وعند ذلك؛ سيقوم تطبيق For You بفحص معدل الترطيب في بشرتِك، وتزويد 

جهازِك تلقائيًا بروتين التنظيف المخصص لها.

كم مرة يجب علّي فحص بشرتي؟ . 		
لكي تحصلي على أفضل النتائج؛ نوصيِك بفحص بشرتِك مرةً أسبوعيًا في نفس الموعد السابق كل مرة، أو عند السفر إلى مكاٍن جديد.

لَم يُعد ترطيب البشرة مهًما إلى هذا الحد؟. 		
يعمل ترطيب البشرة كحاجز وقائي يحافظ على نضارة البشرة ويحميها من الجفاف. كما أنها تمنع البكتيريا من النمو، وتحفز تجديد خاليا البشرة، وتحافظ 

على مرونتها. بعد االنتهاء من فحص نسبة الترطيب في بشرتِك، سيقوم التطبيق بإنشاء روتين التنظيف المخصص، والمبتكر بشكٍل خاص حسب احتياجات 
بشرتِك، ويزامنه مع جهازِك - لتكوني دائًما واثقةً من الحصول على بشرةٍ صحية، وغنية بالترطيب، ومشرقة.

هل جهاز LUNA™ play smart 2 مناسب لكل أنواع البشرة؟. 		
بالطبع، جهاز LUNA™ play smart 2 مصمٌم خصيًصا ليناسب جميع أنواع البشرة. يتميز جهاز LUNA™ play smart 2 برأس فرشاة 

مزدوجة، ومزود بنقاط تالمس فائقة النعومة وبالغة الرقة تمنحِك تنظيفًا عميقًا ولطيفًا في الوقت ذاته على البشرة العادية أو الحساسة، كما يتميز بنقاط 
تالمس ذات ُسمٍك أكبر وانحناءات أكثر، مما يضمن لِك تنظيفًا عميقًا للمناطق األكثر عُرضة للمشكالت مثل منطقة "الجبين واألنف والذقن".

هل يمكنني استخدام جهاز LUNA™ play smart 2 إذا كنت أعاني من مشكالت جلدية مثل حب الشباب أو اإلكزيما، أو إذا كنت قد أجريت جراحةً . 		
تجميليةً مثل الحقن بالبوتوكس؟

 LUNA™ يُنصح كل من تعاني من مشاكل جلدية خطيرة، أو أجرت جراحةً تجميليةً باستشارة الطبيب المعالج أو خبراء العناية بالبشرة قبل استخدام
.play smart 2

التطبيق 

كيف أقوم بتوصيل جهاز LUNA™ play smart 2 بهاتفي الذكي؟ . 		
 FOREO For You على هاتفِك الذكي أو جهازِك اللوحي لتسجيل الجهاز وإلغاء قفله. افتحي تطبيق FOREO For You قومي بتنزيل تطبيق

ثم قومي بتشغيل البلوتوث. قومي بمزامنة جهاز ™LUNA مع التطبيق بالضغط مطواًل على الزر العام لمدة خمس ثواٍن إلى أن يومض رمز الكاميرا 
.LUNA™ play smart 2 الموجود على جهاز

ما الهدف من هذا التطبيق؟. 		
يسمح تطبيق FOREO For You بإلغاء قفل جميع أجهزة FOREO وتسجيلها، ما يساعد في حمايتِك من التعرض للمنتجات المزيفة أو المقلدة 

المستغلة السم FOREO، كما يسهل من تسجيل الضمان. وباستخدام التطبيق مع جهاز LUNA™ play smart 2؛ ستتمتعين بميزة فحص البشرة التي 
تسمح لِك بقياس مستويات نسبة الترطيب ببشرتِك. كما يقوم أيًضا بإنشاء روتين التنظيف المخصص والمبتكر خصيًصا للعناية باحتياجات بشرتِك، ومن ثم 

ُن من استخدامه بسهولٍة فائقٍة. سيزامنه مع جهازِك، ما يمّكِ

كيف أحصل على روتين التنظيف المخصص لي؟. 		
قومي بمزامنة جهاز ™LUNA مع تطبيق FOREO For You. اضغطي مطواًل على مستشعري البشرة في الجزء الخلفي من الجهاز ثم مرريه على 
جميع أجزاء وجهِك، كما هو موضح في التطبيق. وعند ذلك؛ سيقوم تطبيق For You بفحص معدل الترطيب في بشرتِك، وتزويد جهازِك تلقائيًا بروتين 

التنظيف المخصص لها.

هل يعمل جهاز LUNA™ play smart 2 دون استخدام التطبيق؟. 		
ال يتطلب وضع التنظيف الخاص بجهاز LUNA™ play smart 2 استخدام تطبيق FOREO For You. ولكن، إللغاء قفل الجهاز لبدء استخدامه 
ألول مرة، يجب تسجيله عبر التطبيق وإجراء فحص البشرة - وبعد ذلك يعمل التطبيق على مزامنة روتين التنظيف المخصص لبشرتِك تلقائيًا مع الجهاز 

لتتمكني من استخدامه فيما بعد )حتى تقومي بإجراء فحص البشرة التالي(.
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استكشاف األخطاء وإصالحها وصيانة الجهاز 

لَم يومض جهاز LUNA™ play smart 2 بشكٍل مستمر؟. 		
إذا كان مصباح المؤشر بالجهاز يومض باستمرار؛ فقد يعود السبب إلى أن جهاز ™LUNA ال يزال في وضع االقتران بالبلوتوث. يُرجى اتباع التعليمات 

الموضحة في التطبيق لمزامنة الجهاز.

ما الذي يجب علّي أن أقوم به إذا كان جهاز LUNA™ play smart 2 يرفض االتصال بتطبيق FOREO FOR YOU؟ . 		
 أعيدي فصل البلوتوث وتشغيله لمحاولة االتصال مرةً أخرى. في حال لم ينجح ذلك، أغلقي تطبيق FOREO For You ثم أعيدي فتحه لبدء العملية 

من جديد.

لَم ال يعمل جهاز LUNA™ play smart 2 عندما أضغط على الزر العام؟. 		
إذا لم يعمل جهاز LUNA™ play smart 2 عند الضغط على الزر العام؛ فهذا يعني أن بطارية الجهاز فارغة.

لَم ال يتحرك جهاز LUNA™ play smart 2 على بشرتي أثناء القيام بفحصها؟. 		
تحققي من أن الجهاز جاف تماًما، ثم أعيدي تشغيله مرةً أخرى. تأكدي من الضغط بقوة على كٍل من المستشعرين بشكٍل مستٍو فوق بشرتِك.

ما الذي سيحدث إذا تبللت مستشعرات البشرة؟ . 		
جهاز LUNA™ play smart 2 هو جهاز مضاد تماًما للماء، حتى أنه يمكنِك استخدامه أثناء االستحمام. ولكن، لتحصلي على أدق النتائج عند إجراء 

فحص وتشخيص مشاكل البشرة، تأكدي من أن يكون الجهاز جافًا تماًما قبل االستخدام، وكذلك بشرتِك.

كيف أقوم بتنظيف جهاز LUNA™ play smart 2؟. 		
اغسلي سطح الفرشاة بالماء والصابون، ثم اشطفيه بالماء الدافئ. استخدمي قطعة قماش أو فوطة خالية من الوبر لتجفيف وجهِك برفق. نوصي برش الجهاز 
برشاش تنظيف فرشاة السيليكون من FOREO، ثّم اشطفيه بالماء الدافئ بعد ذلك للحصول على أفضل النتائج. يُمنع استخدام مستحضرات تنظيف البشرة 

التي تحتوي على كحول، أو مواد بترولية، أو أسيتون؛ فقد تهيّج البشرة أو تتلف مادة السيليكون.
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