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LUNA™ mini 2 العام  الوصف 

 LUNA™ mini 2 تصنع عالمة ىف مجال العناية بالبرشة ، بالجمع بني إبتكار FOREO املتفوق املتمثل ىف نبضات ™T-Sonic و التصميم

تقوم فإنها  السيليكونية  التالمس  نقاط  نبضات ™T-Sonic عرب  نقل  عند  نعومة.  أكرث  و  أعمق  لتنظيف  السيليكونية  للفرشاة  املبتكر 

ا. نقاًءا و إرشاقً أكرث  البرشة  باليدين وحدهام، مام يرتك  التنظيف  أفضل من  للعيوب بطريقة  املسببة  الشوائب  بتنظيف 

دليل املستخدم الكامل

ية لبدا  ا

تهانينا عىل إتخاذك الخطوة األوىل ناحية برشة جميلة خالية من العيوب عن طريق إمتالك جهاز تنظيف الوجه LUNA™ mini 2 املزود 

 بتكنولوجيا ™T-Sonic  قبل أن تبدأى اإلستمتاع مبزايا تكنولوجيا العناية بالبرشة املتطورة بينام أنت ىف منزلك، من فضلك خذى لحظات  

قليلة لتقرأى بعناية تعليامت اإلستخدام املوجودة ىف هذا الدليل.

 من فضلك : إقرأى كل التعليامت قبل اإلستعامل و إستعمىل املنتج لإلستخدام املعنى به كام هو موضح ىف الدليل

تحذير : ال يجب إضافة أى تعديل عىل الجهاز

منطقة التنظيف العميق

فتحة شحن ضد املاء

 ٣ أزرار ىف الواجهة

 منطقة التنظيف العامة

منطقة التنظيف الدقيقة
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LUNA™ mini 2 إستخدام 

 فرشاة LUNA™ mini 2  ذات الثالثة مناطق مناسبة لكل أنواع البرشة فهناك نقاط التالمس األرفع لتنظف بلطف البرشة الحساسة و العادية، و 

 هناك نقاط التالمس األضخم لتنظيف أكرث دقة عىل املقدمة و نقاط التالمس الواسعة لتنعش البرشة الدهنية عىل الخلف. نحن ننصح أن تنظفى

وجهك بإستخدام LUNA™ mini 2  ملدة دقيقة واحدة كل صباح و مساء 

 كثافات LUNA™ mini 2  : قابلة للتعديل عىل حسب راحتك 

 LUNA™ mini 2 إضغطى عىل الزر األوسط مرة لتشغيل .� 

 ٢. إضغط عىل زرى + أو – لتختارى كثافتك املفضلة من بني ۸ كثافات متاحة لتناسب راحة إستخدامك و كفاءة اإلستخدام ، بوجود خاصية

 الذاكرة فإن الجهاز سيتذكر إختيارك حتى املرة القادمة لإلستخدام

 LUNA™ mini 2 ٣. إضغطى عىل الزر األوسط مرة أخرى إليقاف 

 LUNA™ mini 2 موضحة أدناه. بعد كل مرحلة من عملية التنظيف البسيطة فإن ضوء مؤرش FOREO املراحل الفردية لروتني التنظيف من 

سيومض ليعلن عن رضورة اإلنتقال للمنطقة التالية من الوجه

ملحوظة : LUNA™ mini 2 قد تكون مغلقة متاًما عند إخراجها من الصندوق ألول مرة – لتفعيل الجهاز يجب الضغط عىل زرى + و – ىف نفس الوقت 

ليعلن أن الجهاز جاهز للعمل. إذا ما أردت إغالق جهازك بالكامل ألسباب السفر أو غريها فيجب عليك إتباع نفس العملية. 
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١. أزيىل كل املكياج، بلىل LUNA™ mini 2 و بعد ذلك بلىل وجهك و ضعى منظفك العادي 

شغىل LUNA™ mini 2 بالضغط عىل الزر األوسط

٢. نظفى املناطق التالية :

ا لتعلن عن إمكانية البدء بتنظيف منطقة جديدة  كل ۱٥ ثانية ستتوقف النبضات لحظيً

   - نظفى الذقن و الخد بإستخدام حركة دائرية و كررى العملية عىل الجانب اآلخر   

- إبدأى من الوسط ، نظفى جبهتك بحركة طردية للخارج 

- نظفى األنف باملسح عليها لألسفل و األعىل. برفق نظفى منطقة تحت العني بإستخدام حركة طردية للخارج و نحن 

ننصح بتخفيض كثافة النبضات عند تنظيف هذه املناطق

 

   

�. إشطفي   

إشطفى و جففى وجهك إلنهاء روتني التنظيف. بعد ذلك، ضعى منتجات تنظيف البرشة املفضلة لديك

التنظيف نظام 

 تساعد نبضات ™T-Sonic التى يتم نقلها بسالسة عرب نقاط التالمس السيليكونية لتساعد عىل إزالة ٥‚٩٩% من األتربة و الزيوت و كذلك

إزالة بقايا املكياج و خاليا البرشة امليتة

حاوىل إمضاء ۱٥ ثانية ىف تنظيف كل منطقة من الوجه و بعد هذا الفاصل الزمنى سوف يومض مؤرش LUNA™ mini 2 و ستتوقف النبضات

ا لحظيً

ا بعد ٣ دقائق من اإلستخدام   من فضلك إعلمى أنه ملنع اإلفراط ىف اإلستخدام فإن LUNA™ mini 2 ستغلق تلقائيً

 تحذير : إذا ما أحسست بأى عدم راحة عند إستخدامك جهاز FOREO توقفي عن اإلستخدام فورًا و إستشريي طبيبك املتخصص

* مبنية عىل التجارب الرسيرية و النتائج موثقة بامللفات 

LUNA™ mini 2 تنظيف   

دوًما نظفي LUNA™ mini 2 بعناية بعد اإلستخدام. إغسيل سطح الفرشاة باملاء و الصابون، و اشطفي باملاء الداىفء. جففي الجهاز بقطعة 

 قامش خالية من الصوف أو فوطة. نحن ننصح بإستخدام رشاش التنظيف السيليكوىن من FOREO لتنظيف الجهاز و بعد ذلك شطفه باملاء 

 الداىفء بعد ذلك للحصول عىل أفضل النتائج

مالحظة : ال تستخدمي أبًدا أى مواد تنظيف تحتوي عىل الكحول أو البنزين أو األسيتون ألنهم قد يسببوا إلتهابات للبرشة

 تنظيف جهازك
 نظ ِّف دوًما جهازك جيًدا بعد االستخدام .اغسل سطح الفرشاة بالماء والصابون، ثم اشطفه بالماء الدافئ .تجنَّبْ 

 ،استخدام المنظ فات التي تحتوي على :الطين، أو السيليكون، أو الحبيبات، أو المقش رات أو مواد التنظيف بالدلك
 ألنها قد تُلحق الضرر بالرؤوس السيليكون الدقيقة الناعمة في الجهاز .جف ِّف برفق باستخدام قطعة قماش أو منشفة
اخ  لتنظيف السيليكون ثم شطفه بالماء الدافئ FOREO خالية من الوبر .بعد االستخدام، ننصح برش الجهاز ببخ 

 .للحصول على أفضل النتائج
 

 مالحظة :يُمنع تماًما استخدام منتجات التنظيف التي تحتوي على الكحول أو البنزين أو األسيتون، ألن هذه المواد
 .قد تسبب تهي ج البشرة وتلف السيليكون

 

 

 

 

 

 

LUNA mini 2 

 الخاص بك LUNA™ mini 2تنظيف 

جيًدا بعد االستخدام. اغسل سطح الفرشاة بالماء والصابون، ثم اشطفه بالماء الدافئ. تجنب استخدام  LUNA™ mini 2نظف دوًما 
نها قد تلحق الضرر وسائل التنظيف بالدلك، أو المقشرات، أو المنظفات التي تحتوي على الطين، أو السيليكون، أو الحبيبات، أل

. جفف برفق باستخدام فوطة أو قطعة قماش خالية من الوبر. بعد LUNA™ mini 2بالرؤوس السيليكون الدقيقة الناعمة الخاصة بـ 
 لتنظيف السيليكون ثم شطفه بالماء الدافئ للحصول على نتائج مثالية. FOREOاالستخدام، ننصح بأن يتم رش الجهاز بإسبراي 

وظة: ممنوع تماًما تنظيف جهازك باستخدام منتجات تحتوي على الكحول، أو البنزين، أو الزيت، أو األسيتون ألن هذه ملحوظة: ملح
 المواد قد تسبب تهيج البشرة أو تلف السيليكون.
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لشحن  ا

 جهاز FOREO قابل للشحن بالشاحن املتوفر معه. ساعة واحدة من الشحن توفر شحن كامل يدوم حتى ٥ أشهر من اإلستخدام 

ضع طرف املوصل ىف فتحة شحن الجهاز املخصصة له

ضع الطرف اآلخر ىف مصدر الشحن ستالحظني أن ضوء مؤرش LUNA™ mini 2 سيومض بتكرار ليعلن أن البطارية ىف حالة الشحن. عند إكتامل الشحن 

(بعد حواىل ساعة( سيومض الضوء بصفة مستمرة

عندما تكون البطارية ضعيفة سيومض ضوء مؤرش  LUNA™ mini 2  بصفة منقطعة 

 تحذير : قبل الشحن، تأكدي من أن فتحة الشحن و الشاحن خاليني متاًما من املاء. ال تشحني LUNA™ mini 2  ىف أى مكان ميكن للشاحن أن يصل فيه

FOREO بينام يتم شحنه و ال تشحني الجهاز ملدة ٢٤ ساعة. إستخدمي فقط شاحن FOREO للامء. ال تستخدمي جهاز 

 

للغاية  هام 
 : التامة للسالمة 

 تجنبي إستخدام املنظفات املصنعة من الطمى أو السيليكون أو تحتوي عىل مقرشات و ذلك ألنها قد تؤذي نقاط التالمس السيليكونية ىف الجهاز 

إذا ما كان لديك أى حالة جلدية أو أى مشاكل صحية ، من فضلك استرش طبيب أمراض جلدية قبل اإلستخدام

التنظيف بجهاز LUNA™ mini 2 مريح جًدا – إذا ما أحسست بأى عدم إرتياح ، توقفي عن اإلستخدام ىف الحال و إستشاري متخصص 

 تعاميل بحساسية عند تنظيف منطقة ما تحت العني و ال تقريب الجهاز ملنطقة جفون العني أو العيون نفسها

 ألسباب صحية ، نحن ال ننصح مبشاركتك جهاز LUNA™ mini 2 مع شخص آخر 

  تجنبي ترك جهاز LUNA™ mini 2 الخاص بك ألشعة الشمس املبارشة و ال تعرضيها للحرارة العالية مبارشة أو للامء املغيل

اإلرشاف الدقيق رضورى عند إستخدام الجهاز بالقرب من أو عىل األطفال أو هؤالء ذوى اإلحتياجات البدنية و الذهنية الخاصة.

 ال يجب إستخدام الجهاز أو الشاحن إذا ما كانوا مترضرين و يجب إستخدام فقط الشاحن الذى توفره FOREO مع الجهاز.

  توقفي عن اإلستخدام إذا ما كان الجهاز يبدو مترضًرا بأى شكل. هذا املنتج ال يحتوى عىل أجزاء قابلة لإلصالح.

لتفادى الصدمات الكهربائية ، الجهاز يجب أن يتم وصله مبصدر طاقة ذو وقاية  .

 

 بسبب األداء املثاىل لنظام التنظيف املوجود ىف جهاز FOREO فنحن ننصح بعدم إستخدام LUNA™ mini 2 ملدة تزيد عن ٣ دقائق

إستخدمي الجهاز ملا صنع له فقط و كام هو موضح ىف الدليل
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إستكشاف األخطاء و إصالحها

 الضوء األبيض ال ينبض عند وصل الشاحن ؟

•  البطارية كاملة الشحن و جاهزة لإلستخدام حتى ٣۰۰ روتني من التنظيف

 •  البطارية فارغة متاًما و ستحتاج إىل عدة دقائق للتعرف عىل وصلة الشحن

 •  وصلة الشحن غري موصلة بالشكل الصحيح. تحققي من وصلة الكهرباء ىف الحائط أو فتحة الشحن

ملاذا ال تعمل LUNA™ mini 2  عند الضغط عىل الزر األوسط ؟

LUNA™ mini 2 البطارية فارغة ، أعيدي شحن   • 

 •  الجهاز مغلق ، شغليه بالضغط عىل زرى + و – مًعا ىف نفس الوقت  

ال ميكن غلق LUNA™ mini 2 أو مفاتيح الجهاز ال تستجيب ؟

 •  املعالج الصغري عاطل لفرتة مؤقتة. ضعي وصلة الشحن إلعادته إىل وضعه الطبيعى

سطح LUNA™ mini 2 السيليكوىن قد تدهور ليصبح عىل شكل فقاعات الصقة ؟

  •  توقفي عن اإلستخدام. السيليكون مادة معمرة و لكن تتدهور حالتها تحت ظروف خاصة. إقرأى قسم األمان و النظافة ىف الدليل ملعرفة كيفية   

 تجنب هذا

 إذا مل تجدي اإلجابة التى تبحثني عنها لسؤالك ىف قسم إستكشاف األخطاء و إصالحها ، أو إذا ما كان لديك أى أسئلة حول كيفية عمل الجهاز من

www.foreo.com فضلك قومي بزيارة قسم خدمة العمالء عىل

 رشوط و متطلبات الضامن
 تسجيل الضامن

 لتفعيل الضامن املحدود ملدة سنتني و ضامن الجودة ملدة عرش سنوات من فضلك سجيل الرقم املوجود عىل كارت األصالة املرفق بالجهاز عىل

www.foreo.com قسم الضامن و املرتجعات تحت العناية باملستهلك 

سنتني من الضامن املحدود

 تضمن FOREO هذا الجهاز ملدة سنتني بعد تاريخ الرشاء األصىل ضد أى عيوب قد تنشأ بسبب عيوب التصنيع أو املواد الناتجة عن اإلستخدام العادى

للجهاز. الضامن يغطى كل األجزاء العاملة و التى تؤثر عىل أداء الجهاز. و ال يغطى الضامن األرضار الناجمة عن مستحرضات التجميل و البىل العادى

أو الرضر الناجم عن الحوادث أو سوء اإلستخدام أو اإلهامل. أى محاولة لفتح الجهاز أو ملحقاته تلغى الضامن املحدود

 ملطالبة بالضامن كل املطالبات ضمن فرتة الضامن يجب أن تدعمها أدلة معقولة أن العيب حدث ىف خالل فرتة الضامن. للحفاظ عىل الضامن يجب عليك

اإلحتفاظ بإيصال الرشاء األصىل مع رشوط الضامن حتى إنتهاء فرتة الضامن

 للمطالبة بضامنك يجب عليك الدخول إىل حسابك عىل www.foreo.com و بعد ذلك حدد إختيار املطالبة بالضامن. سوف يتم إرسال إذن عودة بضائع

 أع ب( لك و تعليامت كاملة من خدمة العمالء عن كيفية إعادة جهاز( FOREO  ألقرب مكاتبنا. تكاليف الشحن غري قابلة لإلسرتداد. هذا البيان هو إضافة 

إىل حقوقك كمستهلك و حامية لها و ال ميس بهذه الحقوق شكاًل و موضوًعا
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األلكرتونية األجهزة  من  التخلص  معلومات 

 التخلص من األجهزة األلكرتونية ( كام هو معمول به ىف دول اإلتحاد األوروىب و البلدان األوروبية األخرى يتم ىف نظام نفايات مختلف (. يشري رمز سلة

 النفايات املشطوب عليه إىل أن هذا الجهاز ال يجب معاملته كنفايات املنزل العادية و لكن يجب اخذه إىل نقطة التجمع املناسبة إلعادة تدوير املنتجات

 األلكرتونية و الكهربائية. بالتأكد من أن هذا الجهاز يتم التخلص منه بالطريقة الصحيحة ، فإنك تساعدين عىل منع اآلثار السلبية املحتملة عىل

.البيئة و صحة اإلنسان و التى ميكن أن تسببها طريقة التخلص الخطأ لهذا الجهاز. إعادة تدوير املواد يساعد أيًضا عىل تحويلها إىل موارد طبيعية

ملعلومات أكرث عن إعادة تدوير الجهاز ، من فضلك تواصىل مع خدمة إعادة التدوير ىف حيك أو مدينتك أو مكان رشائك للجهاز

.

 سنوات من ضامن الجودة ۱۰

www.foreo.com  لعرش سنوات يعطى املالكني الحق ىف رشاء جهاز جديد من FOREO  املحدود ملدة سنتني. ضامن جودة FOREO كأستمرار لرشوط 

 ضامن

 تنويه : يتم إستخدام هذا الجهاز عىل مسؤلية املستخدم الخاصة. ال تتحمل FOREO أو أيا من موزعيها أى مسؤولية ناتجة عن أى

 إصابة أو رضر جسدى أو غريه ، تنتج مبارشة أو غري مبارشة من إستخدام هذا الجهاز. و عالوة عىل ذلك تحتفظ FOREO بالحق 

ىف تعديل هذا املطبوع لصنع تعديالت من وقت آلخر ىف املحتويات بدون إعالم  أحد بهذه التغيريات

.املوديل قد يتم تغيريه للتحسينات بدون أى تنويه

ملواصفات  ا
ا و  مادة أب س  املواد :  سيليكون آمن صحيً

 اللون :  الزبرجدى / فوشيا / منتصف الليل / اللؤلؤ الوردى / عباد الشمس األصفر

 الحجم :  X۸۰   X٧٥ملليمرت ٥۸‚ ٢ 

 الوزن :  ٦٧ جرام

 البطارية :  ليثيوم أيون ٢۰۰ مليل أمبري / الساعة ٧‚٣ فولت

 الشحن : ٦۰ دقيقة

 وقت اإلستخدام :  حتى ٣۰۰ إستخدام

 اإلستعداد :  ٩۰ يوم

 الرتدد :  ۱٢٥ هرتز

 أعىل مستوى للضوضاء :  ٥۰ ديسيبل

الواجهة  :  ٣ أزرار
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