
جهاز تنظيف وتدليك الوجه

دليل المستخدم على اإلنترنت
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سیلیكون صحي للغایة

زر عام
یمكن تشغیل الجھاز وإیقافھ بضغطة واحدة.

T-SONIC™ نبضات

رؤوس الفرش ثنائیة النطاق
تتیح لِك تنظیفًا فعّاًال لكل أنواع البشرة.

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.

۸۰۰۰ نبضة ™T-Sonic في الدقیقة 
للوصول إلى تنظیف عمیق وأكثر فعّالیة 

مع تدلیك لطیف للوجھ.

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.

ناعم كالحریر وسریع الجفاف وغیر مسامي، ما یمنع تراكم 
البكتیریا، ویضمن نظافة صحیة تفوق شعیرات النایلون الخشن 

بحوالي 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 plus 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 plus 2 لمحة عن المنتج
  T-Sonic™ إزاء الجمع بين السيليكون الصحي للغاية و8000 نبضة .T-Sonic™ استمتعي ببروتين عناية بالبشرة أكثر فاعلية باستخدام تكنولوجيا تنظيف الوجه

في الدقيقة، يمكن لهذا الجهاز صغير الحجم عظيم اإلمكانيات إزالة ما يصل إلى 99.5% من األوساخ والدهون والعرق وبقايا الماكياج في دقيقة واحدة فقط!

سيضمن لِك جهاز LUNA™ play plus 2 روتين تنظيف فعّااًل وسهاًل من خالل تدليك لطيف للوجه في البيت أو أثناء التنقّل، ويتوفّر بثالثة ألوان مبهجة 
متوفرة للجهاز.

LUNA™ play plus 2 التعرف على مزايا
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وضع منظف الوجه  . 	
 LUNA™ play plus 2 أزيلي الماكياج وبلّلي الوجه بالماء ثم ضعي منظف الوجه المعتاد. بعد ذلك، بلّلي

بالماء ثم شغّلي الجهاز بالضغط على زر التشغيل. 

التنظيف . 	
ضعي الجهاز على البشرة مع الضغط بخفة برؤوس السيليكون الناعمة وتحريك الجهاز بصورة دائرية على 
الوجه مع التمرير ألعلى وألسفل على األنف لمدة دقيقة واحدة. قومي بتدليك المنطقة تحت العينين برفق مع 
.LUNA™ play plus 2 التحريك من الداخل إلى الخارج. اضغطي على زر التشغيل مرة ثانية إليقاف

الشطف  . 	
اضغطي مع االستمرار على زر التشغيل مرة أخرى إليقاف الجهاز. اغسلي وجهِك بالماء، ثم جففيه برفق. 

يمكنِك بعد ذلك وضع أي مستحضر لعناية البشرة حسب رغبتك.

LUNA™ play plus 2 طريقة استخدام

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.  	
تتيح LUNA™ play plus 2 تنظيفًا مريًحا بال ألم، وفي حال ظهرت أي مشكلة أثناء استخدامها، يُرجى التوقف على الفور واستشارة طبيب. 	
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.  	
	  LUNA™ play plus 2 ننصح باستخدام ،FOREO ال يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صالحة للصيانة. نظًرا للكفاءة العالية في روتين تنظيف البشرة من

لمدة ال تتجاوز 3 دقائق بحد أقصى. 
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  	

www.foreo.com زيارة الموقع اإللكتروني

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.

النفايات  يتم اإللقاء بها وسط  أاّل  التالي:  التخلص منه ويجب مراعاة  إزالتها قبل  الجهاز على بطارية يجب  يحتوي هذا 
المنزلية. إلزالة البطارية، يجب أواًل فك البراغي من غطاء البطارية في قاعدة الجهاز. ثم تتم إزالة البطارية بحرص.

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

خوخي! / بنفسجي فاتح! / أخضر مينت! اللون:  
60 × 65 × 30 ملم  الحجم:   

57 جم  الوزن:  
إمكانية االستخدام حتى 600 مرة  االستخدام:  

180 يوًما  مخزون البطارية االحتياطي: 
أقل من 50 ديسيبل  أعلى مستوى للضوضاء: 

زر واحد  واجهة االستخدام:  

إخالء مسؤولية 
يقر مستخدمو الجهاز مسؤوليتهم 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.

إقرار التعرض لترددات الراديو: يتوافق هذا الجهاز مع الحدود القصوى للتعرض لإلشعاع التي أقّرتها هيئة االتصاالت الفيدرالية. تم تقييم الجهاز باعتباره يتوافق 
مع االشتراطات العامة للتعرض لترددات الراديو. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض أثناء التنقّل بدون أي اشتراطات لالستخدام. 
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األسئلة المتكررة 
كيف يمكنني تشغيل LUNA™ play plus 2؟. 	

  LUNA™ play plus 2 اضغطي على الزر العام لتشغيل

كيف يمكنني إيقاف LUNA™ play plus 2؟ . 	
بعد انتهاء روتينك لتنظيف البشرة، اضغطي على الزر العام في جهازك إليقاف الجهاز. 

كيف يمكنني بدء روتين عالج البشرة للمرة األولى؟ . 	
بلّلي وجهك بالماء ثم ضعي منظف الوجه المعتاد. بعد ذلك، بلّلي LUNA™ play plus 2 بالماء ثم اضغطي على الزر العام لتشغيل الجهاز. ضعي 

الجهاز على بشرتك مع ضغط رؤوس السيليكون الناعمة بخفة على وجهك وتحريك الجهاز بصورة دائرية على الوجه مع التمرير ألعلى وألسفل األنف 
لمدة دقيقة واحدة. اضغطي مع االستمرار على زر التشغيل مرة أخرى إليقاف الجهاز. قومي بشطف وجهك وتجفيفه برفق، ثم ضعي أي مستحضر للعناية 

بالبشرة من اختيارك.

ما الملحقات الموجودة مع جهاز LUNA™ play plus 2؟ . 	
جهاز LUNA™ play plus 2 مع دليل أساسي

كم عدد المرات التي يمكنني فيها استخدام LUNA™ play plus 2؟. 	
جميع أجهزة ™LUNA آمنة ولطيفة لالستخدام يوميًا، بالنهار أو الليل. ننصحك باستخدام ™LUNA في أي وقت تشعرين فيه بحاجة بشرتك إلى تنظيف 

عميق أو تقشير. 

أي مستحضرات تنظيف الوجه يمكنني استخدامها مع LUNA™ play plus 2؟ . 	
يمكنك استخدام أي مستحضر لتنظيف البشرة مع جهاز LUNA™ play plus 2، ولكن للحفاظ على الجهاز في أفضل حاالته، يجب تجنّب مستحضرات 

تنظيف البشرة التي تحتوي على الطمي أو السيليكون أو ذات قوام محبّب حيث إنها يمكن أن تسبب تلف رؤوس الفرش المصنوعة من السيليكون.

ما الذي يميّز جهاز LUNA™ play plus 2 ويجعله أكثر فعّالية من أجهزة تنظيف البشرة التي تستخدم فرًشا مصنوعة من النايلون؟. 	
إّن جهاز LUNA™ play plus 2 مصنوع بالكامل من السيليكون الصحي فائق النظافة سريع الجفاف وغير المسامي لمنع تراكم البكتيريا- ما يجعله أكثر 

 LUNA™ play نظافة من الفرش المصنوعة من النايلون بحوالي 35 ضعفًا. بفضل النقاط اللمسية فائقة النعومة المصنوعة من السيليكون، يمكن تمرير
plus 2 بخفة على الوجه كاماًل بدون شد الجلد بقسوة. وبمساعدة نبضات ™T-Sonic يمنحِك جهاز LUNA™ play plus 2 تنظيفًا عميقًا ولطيفًا في 

الوقت ذاته، ما يعمل على إزالة 99.5% من األوساخ والدهون والعرق وبقايا الماكياج.

ما الفرق بين LUNA™ play plus وLUNA™ play plus 2؟ . 	
تتميّز LUNA™ play plus 2 بقوة مضاعفة من التنظيف لروتين تنظيف للوجه أكثر فعّالية. بفضل فرش السيليكون األكثر نعومة بنسبة 30%، يمكن 

تمرير LUNA™ play plus 2 بخفة على الوجه بدون شد الجلد للحفاظ على مرونة البشرة الطبيعية. تمت ترقية الجهاز بحيث يوفّر 200 استخدام 
إضافي، كما يتيح جهاز LUNA™ play plus 2 اآلن ما يزيد على 600 استخدام. ولمزيد من البهجة، تتوفّر LUNA™ play plus 2 في ثالثة ألوان 

جميلة، هي الخوخي! واألخضر المينت! والبنفسجي الفاتح!.

ما المقصود بتكنولوجيا ™T-SONIC؟ . 	
يمكن للمحرك عالي الكفاءة الذي يشغّل جهاز LUNA play plus 2 أن يوفّر لك أكثر من 8000 دورة في الدقيقة. 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.

هل LUNA™ play plus 2 مناسبة لجميع أنواع البشرة؟  . 		
نعم، LUNA ™ play plus 2 مناسبة لجميع أنواع البشرة. بفضل وجود نوعين من النقاط اللمسية في الفرش ثنائية النطاقات، يمكنِك الحصول على 
تنظيف البشرة المثالي. تمنحِك نقاط التالمس فائقة النعومة تنظيفًا عميقًا ولطيفًا في الوقت ذاته لكل من البشرة العادية أو الحساسة، بما في ذلك المناطق 

األكبر مساحةً مثل الخّدين. وتتميز نقاط التالمس في أعلى رأس الفرشاة بأنها أكثر ُسمًكا وانحناًء ما يضمن تنظيفًا عميقًا للمناطق األكثر عُرضة للمشاكل 
مثل منطقة T-zone مع الوصول بدقة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

هل يمكنني استخدام LUNA™ play plus 2 إذا كانت أعاني من مشاكل صحية في بشرتي مثل حب الشباب أو اإلكزيما أو إذا سبق لي القيام . 		
بإجراء تجميلية مثل البوتوكس؟ 

ننصح باستشارة الطبيب أو متخصص في العناية بالبشرة أواًل قبل استخدام الجهاز في حال كان شخص يعاني من مشاكل صحية خطيرة أو سبق وقام 
بإجراء تجميلي.
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 .6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA :مركز التوزيع في أستراليا
 .FOREO SWEDEN من تصميم وتطوير

  WWW.FOREO.COM  .FOREO AB تم التصنيع لحساب

  EN-P2-20210304

كيف يمكنني تنظيف LUNA™ play plus 2؟. 		
اغسلي الجهاز بالصابون والماء، واشطفيه بماٍء دافئ ثم جففيه بلطف باستخدام قماشة أو فوطة خالية من الوبر. وننصح برش الجهاز برذاذ تنظيف فرشاة 

FOREO السيليكون ومن ثّم شطفه بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج. يُمنع استخدام مستحضرات تنظيف البشرة التي تحتوي على كحول أو مواد 
بترولية أو أسيتون حيث يمكن أن تهيّج البشرة أو تدمر رؤوس الفرش المصنوعة من السيليكون.

ما الذي أفعله في حال كان جهاز LUNA™ play plus 2 ال يستجيب عند التشغيل وال عند اإليقاف؟ . 		
 LUNA™ play عند الضغط على الزر العام، فربما قد يكون انتهى عمر البطارية. وإذا لم يستجب جهاز LUNA™ play plus 2 إذا لم يعمل جهاز
plus 2 عند اإليقاف أو لم يستجب الزر العام عند الضغط عليه، فربما يرجع ذلك إلى أّن المعالج الجديد متعّطل. اضغطي مع االستمرار على الزر العام 

مرةً أخرى إلعادة تشغيل الجهاز.

http://WWW.FOREO.COM

