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 دليل كامل للمستخدم 

 قبل بدء االستخدام

التدليك   جهاز  باستخدام  ومتجددتين  منتعشتين  عينين  على  للحصول  األولى  الخطوة  اتخاذِك  على   تهانينا 

IRIS™ 2.   ،المريح منزلِك  ثنايا  في  المتطورة  التجميل  تقنيات  مزايا  بجميع  االستمتاع  في  تبدأين  أن  وقبل 

 يُرجى تخصيص لحظات قصيرة من وقتِك لقراءة دليل االستخدام هذا.

 
واالستفادة من هذا المنتج في الغرض المصمم له كما هو موضح في قراءة جميع التعليمات قبل االستخدام  يُرجى

 هذا الدليل. 

 

 ال يُسمح بإجراء تعديل على هذه المعدات.  :تحذير  

 
 IRIS™ 2نظرة عامة على جهاز 

IRIS™ 2   هو جهاز تدليك للعين سريع وفعال ومصنوع من مادة شديدة النظافة وصحية مستوحى من تقنيات التصريف اللمفاوي القديمة بالنقر باألصابع

 الحاصل على براءة اختراع. FOREOمن ™T-Sonic التي كانت تُمارس في آسيا، وتم تطويره بطريقة ثورية عن طريق مساج 

 
كما  على زيادة تدفق السوائل اللمفاوية، مما يساعد على تقليل الهاالت السوداء، وإعادة الحيوية للعيون المتعبة وإزالة االنتفاخ منها.تعمل حركة النقر باإلصبع 

شراق تدليًكا لطيفًا لمنطقة العين، مما يساعد على زيادة إ ™T-Sonic توفر نبضات  أنها تساعد على استرخاء عضالت الوجه الناتجة عن إجهاد العين.

أيًضا امتصاص المكونات الفعّالة في مستحضرات  IRIS™ 2يعزز جهاز  محيط العين وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة فتصبح البشرة أكثر متانة.

 التجميل للعناية بالعيون، ويدفعها داخل أعماق البشرة حيث تعمل بشكل أفضل.

 

 IRIS™ 2التعرف على جهاز  
سيومض ضوء  " معًا.-ألغِ قفله عن طريق الضغط باستمرار على زري "+" و" مقفاًل عند إخراجه من علبته ألول مرة. IRIS™ 2قد يكون جهاز  :مالحظة

 المؤشر بعد ذلك لإلشارة إلى أنه تم إلغاء قفل جهازك. 

 الخصائص
 

 الضغط اإلبري 
 يزيد من التصريف اللمفاوي، ويساعد على  

 تقليل الهاالت السوداء، وإعادة الحيوية للعيون المتعبة 
 وإزالة االنتفاخ منها. 

 سيليكون شديد النظافة وصحي
 ناعم مخملي، خاٍل من ثنائي الفينول أ 

(BPA  والفثاالت، ومقاوم للبكتيريا )

 للحصول على النظافة القصوى. 
 
 

 ™T-SONICمساج 
   تعمل ذبذباته الدقيقة على تدليك العين بلطف

معدل ظهور الخطوط  لزيادة إشراق العين وتقليل

 الدقيقة. 
 

  الزرين زائد وناقص
يعمل الزران على ضبط شدة الضغط  

على الشدة   ™T-Sonicاإلبري ومساج 

 التي تفضلينها. 

 
 الزر العام

وظيفته تشغيل وإيقاف الجهاز، وإلغاء  

 .™T-Sonicتفعيل مساج 

 
 قبضة مضادة لالنزالق 

 معالجة فائقة الراحة لالستمتاع بتجربة 

 تجديد شباب العين بدون مجهود. 
 
 

 USBمنفذ شحن 
 ،  %100محكم الغلق ومقاوم للماء بنسبة 

 استخداًما.  150بشحنة واحدة تدوم حتى  

 
 ضوء المؤشر 

يشير اللون األحمر إلى أن البطارية  
اللون األبيض   منخفضة، ويشير وميض 

 إلى عملية الشحن المستمرة،
ويشيراللون األبيض الثابت إلى اكتمال  

 الشحن.
 
 
 
 

 حقيبة السفر 
تُخزن الجهاز بالشكل المالئم، لتحظى  

بعناية العيون في المنزل والعمل وفي أي  
 مكان تذهبين إليه. 

 USBكابل شحن  
الشحن في أي وقت وفي أي مكان باستخدام كابل  

 . USBشحن 

 مؤقت مدمج 
ثانية   30يتوقف الجهاز مؤقتًا بعد مرور 

الذي يجب أن تنتقل فيه لإلشارة إلى الوقت 
 إلى العين األخرى.

 تعزيز االمتصاص 
استخدمي الجهاز مع أي منتجات تجميل  
خاصة بعناية العيون لتعزيز امتصاص  

 المكونات. 



3 

الخاص بك:  IRIS™ 2كيف تستخدمين جهاز 

2الخطوة رقم  1الخطوة رقم 
 لمدة  IRIS™ 2اضغطي على الزر العام الموجود في جهاز 

 يمكنك ضبط مستوى الشدة باستخدام  ثواٍن لتشغيله. 3
اضغِط على  ™T-Sonic" وإلغاء تفعيل مساج -زري "+" و"

 الزر العام مرة أخرى.

ابدئي روتين عنايتك بالعيون بوجه نظيف وجاف. ثم ضعي 

كريم أو مصل العين المفضل لديك على عينيك،  .بعًضا من

 إذا كنِت ترغبين في ذلك. * 

نصيحة صغيرة من محترف  3الخطوة رقم 
على الجبهة إلرخاء   IRIS™ 2يمكنِك أيًضا استخدام جهاز 

 نقاط توتر في عضالت الوجه 

تحت الجزء الداخلي لعينيك،    IRIS™ 2اضغطي برفق باستخدام  
ثانية، إلى أن يتوقف    30وحركي الجهاز تحت وحول محيط العين لمدة  

 * * .المؤقت المدمج مؤقتًا، ثم كرري الروتين على العين األخرى 

بمفرده، بدون وضع أي منتجات تجميل للعناية بالعيون.  IRIS™ 2يمكنِك أيًضا استخدام  -* هذا ليس إلزاميًا 

دقائق.  3تلقائيًا بعد    IRIS™ 2سيتم إيقاف تشغيل  مع األزرار نحو وجهك.  IRIS™ 2** يجب توجيه الجزء األمامي من جهاز  

تشغيل  األولى:النقرة  - ：لعام: دليل استخدام الزر ا

™T-Sonicتم إلغاء تفعيل مساج  النقرة الثانية: -

إيقاف التشغيل  النقرة الثالثة: -
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 الخاص بكِ  IRIS™ 2تنظيف جهاز 

جففي الجهاز بقطعة قماش أو منشفة خالية من النسالة، أو اتركيه ليجف  لجهاز بالصابون والماء الدافئ.اغسلي ا نظفي جهازك بشكل جيد دائًما بعد االستخدام.

 والشطف بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج. FOREOوبعد االستخدام، نوصي برش الجهاز ببخاخ تنظيف السيليكون من  في الهواء.

 
 التنظيف التي تحتوي على الكحول أو البنزين أو األسيتون، ألنها قد تهيج الجلد وتتلف السيليكون.ال تستخدمي أبًدا منتجات  مالحظة:

 
 
 

 هام 
 للحصول على السالمة القصوى:

 إذا كنت تعاني من حالة خطيرة في العين أو أي مشاكل جلدية طبية، يُرجى استشارة الطبيب قبل االستخدام.  •

 إذا شعرت بعدم الراحة، توقفي عن االستخدام فوًرا واستشيري الطبيب.  -مريًحا  IRIS™ 2يجب أن يكون استخدام جهاز  •

 على منطقة أسفل العين وعلى عظم الحاجب فقط. وأال يتم وضعه على الجفن أو مقلة العين أبًدا.IRIS™ 2 يجب وضع جهاز  •

 وذلك ألسباب تتعلق بالنظافة الشخصية.  مع أي شخص آخر IRIS™ 2ال نوصي بمشاركة جهاز  •

 الخاص بِك تحت أشعة الشمس المباشرة وال تعرضيه أبًدا للحرارة الشديدة أو الماء المغلي.  IRIS™ 2تجنبي ترك جهاز  •

من ضعف في القدرات اإلشراف الدقيق ضروري عند استخدام األطفال هذا الجهاز أو عند استخدامه بالقرب منهم، وهو ضروري كذلك مع الذين يعانون  •

 البدنية والعقلية.

 هذا المنتج ال يحتوي على أجزاء قابلة للصيانة. توقفي عن االستخدام إذا الحظتي أن هذا المنتج تالف بأي شكل من األشكال. •

المحدد، أو إذا كان لديِكأي أسئلة أخرى  إذا لم تجدي إجابة لسؤالك استخدمي هذا الجهاز فقط للغرض المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل. •

 www.foreo.comبخصوص تشغيل الجهاز، يُرجى زيارة موقعنا 
 
 
 

 استكشاف األعطال وإصالحها

 .IRIS™ 2 االحتياطات الواجب اتخاذها في حالة حدوث تغييرات في أداء جهاز
 

 عند الضغط على الزر العام: IRIS™ 2إذا لم يتم تشغيل جهاز 

الخاص بِك  IRIS™ 2لمدة تصل إلى ساعتين حتى يكتمل الشحن، ثم أعيدي تشغيل جهاز  USBأعيديشحن الجهاز باستخدام كابل شحن   البطارية فارغة. •

 الضغط باستمرار على الزر العام.ب

 " معًا.-ألغي قفله عن طريق الضغط باستمرار على زري "+" و" الواجهة مغلقة. •

 
 و/أو عدم استجابة أزرار الواجهة: IRIS™ 2إذا تعذر إيقاف تشغيل 

 بالجهاز و/أو اضغط مع االستمرار على الزر العام إلعادة تشغيل الجهاز.  USBصلي كابل شحن  معالج البيانات الصغير معطل بشكل مؤقت. •

 
 : USBعند توصيل كابل شحن  IRIS™ 2إذا لم يومض ضوء مؤشر جهاز  

 استخداًما. 150البطارية مشحونة بالكامل وجاهزة لما يصل إلى  •

 .USBالبطارية فارغة تماًما وستتطلب عدة دقائق لتأكيد توصيل كابل شحن   •

 ومنفذ الشحن.  USBتحققي من مأخذ التيار الكهربائي/ مقبس  غير متصل بشكل صحيح. USBشحن   كابل •

 
: IRIS™ 2إذا سقط جهاز   في الماء وكان منفذ الشحن مبلالا

 مقاوم للماء تماًما ومنفذ الشحن مغلق تماًما. IRIS™ 2جهاز  جففيه واستمري باستخدامه. •

http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
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بنود وشروط الضمان 

الضمان  تسجيل
للحصول على مزيد من المعلومات. foreo.com/product-registrationلتنشيط الضمان المحدود لمدة عامين، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 

عامين لمدة محدود ضمان
( بعد تاريخ الشراء األصلي ضد العيوب الناتجة عن الخلل في التصنيع أو المواد الناشئة عن االستخدام  2هذا الجهاز لمدة عامين )  FOREOكة  تضمن شر 

الناجم عن الحوادث أو سوء ال يغطي التدهور التجميلي الناجم عن البلى والتلف  يغطي الضمان األجزاء المتحركة التي تؤثر على وظيفة الجهاز. العادي للجهاز.

 أي محاولة لفتح أو تفكيك الجهاز )أو ملحقاته( ستبطل الضمان.  االستخدام أو اإلهمال.

يجب دعم المطالبات بموجب الضمان   ، وفقًا لتقديرها، باستبدال الجهاز مجانًا.FOREOخالل فترة الضمان، فستقوم    FOREOإذا اكتشفتي عيبًا وأخطرتي  

للتحقق من صحة الضمان الخاص بِك، يرجى االحتفاظ بإيصال الشراء األصلي مع شروط  ى أن يكون تاريخ المطالبة يقع ضمن فترة الضمان.بأدلة معقولة عل

 الضمان هذه طوال فترة الضمان. 

تكاليف الشحن غير  ثم تحديد الخيار لتقديم مطالبة الضمان.  www.foreo.comعلى   حسابكِ للمطالبة بالضمان الخاص بِك، يجب عليِك تسجيل الدخول إلى  

 هذا التعهد يضاف إلى حقوقِك القانونية كمستهلك وال يؤثر على تلك الحقوق بأي شكل من األشكال. قابلة لالسترداد.

معلومات عن طرق التخلص من الجهاز 

لقديمة )المطبقة في االتحاد األوروبي والدول األوروبية األخرى ذات أنظمة تجميع النفايات المنفصلة(. طرق التخلص من المعدات اإللكترونية ا

ادة تجميع المناسبة إلعيُشير رمز سلة المهمالت المشطوب إلى أنه ال ينبغي التعامل مع هذا الجهاز على أنه من النفايات المنزلية، بل يجب إحضاره إلى نقطة ال

وبالتحقق من أنه تم التخلص من الجهاز بالطريقة الصحيحة، فأنِت تساعدين في منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة   تدوير المعدات الكهربائية واإللكترونية.

 في الحفاظ على الموارد الطبيعية. ستساعد إعادة تدوير المواد أيًضا وصحة اإلنسان والتي قد تنتج عن التعامل مع النفايات غير المناسبة للمنتج.

لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير جهازِك، يرجى االتصال بخدمة التخلص من النفايات المنزلية المحلية أو مكان الشراء. 

إخراج البطارية

تنفيذ هذا اإلجراء فقط في فترة التخلص من الجهاز.يجب  سيؤدي فتح الجهاز إلى إبطال الضمان الخاص به. ال يمكن عكس إجراء هذه العملية. :مالحظة

 :

یجب إزالة البطاریة قبل التخلص من الجھاز، إلحتوائھ على بطاریة لیثیوم أیون وال یجب التخلص منھا مع النفایات المنزلیة. إلزالة البطاریة، اسحبي قاعدة  
الفرشاة وانزعي غطاء السیلیكون وافتحي الغالف البالستیكي  وأزیلي البطاریة لیتم التخلص منھا وفقًا للوائح البیئیة المحلیة التابعة لِك . ارتدي قفازات أثناء ھذه  

العملیة حفاًظا على سالمتِك. تم توفیر تعلیمات مفصلة بالصور باألسفل 

http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
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 المواصفات

 PC + ABS، بالستيك حراري PBTسيليكون غير ضار، بالستيك بوليمر   المواد المصنعة:
 اللون األخضر النعناني، الزهري، الوردي الالمع  اللون:
 مم 32×  39×  120 الحجم:
 جرام  71 الوزن:

 فولت  3.7مللي أمبير  200بطارية ليثيوم أيون   البطارية: 
 واط 1فولت،  5تيار مستمر  قدرة االستيعاب:
 استخداًما  150ما يصل إلى  وقت المستخدم:

 يوًما  90 االحتياطي: 
 هرتز  183 التردد:

 أزرار  3 الواجهة: 
 نبضة  11000ما يصل إلى  النبضات/الدقيقة: 

 
 

 
 الشروط البيئية لالستخدام

 درجة مئوية  40إلى  5من  درجة الحرارة:
 % 80إلى   %40من   الرطوبة:

 هيكتوباسكال  1060إلى   800من  الضغط الجوي:

 
 
 

 
 البيئية للتخزين والشحن الشروط 

 درجة مئوية  50إلى  10 -من  درجة الحرارة:
 % 80إلى   %30من  الرطوبة: 

 هيكتوباسكال  1060إلى  500 الضغط الجوي:
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 إخالء المسؤولية

أو تجار التجزئة التابعون لها أي مسؤولية عن أي إصابات جسدية أو   FOREOال تتحمل شركة  مستخدمو هذا الجهاز يقومون بذلك على مسؤوليتهم الخاصة.

بالحق في مراجعة هذا المنشور وإجراء   FOREOعالوة على ذلك، تحتفظ شركة  غير مباشر من استخدام هذا الجهاز. أضرار أخرى تنتج بشكل مباشر أو

 المراجعة أو التغييرات. تغييرات من وقت آلخر في محتوياته دون االلتزام بإخطار أي شخص بهذه

 
 قد يتم تغيير النموذج إلجراء التحسينات بدون إرسال إشعار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.FOREO.COM 
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