PLUS

دليل االستخدام

10 minutes and voilà!

مرح ًبــا ِ
بك مع
SMOOTHSKIN BARE PLUS

أجمــل التهــاين! مرحبـاً بــك يف عامل الجــال و النعومــة والراحة .وداعاً آلالم ازالــة شــعر بالطــرق التقليدية!
مــع نظــام  SMOOTHSKIN BARE PLUSالجديــد إلزالــة الشــعر بتقنيــة الضــوء النبــي املكثف ( ،)IPL
ميكنــك التمتــع ببــرة ناعمــة وحريريــة تــدوم طويــا ،ستنســن معهــا الســيقان الخشــنة واآلباط الشــائكة.
وداعـاً رشائــط الشــمع  SMOOTHSKIN BARE PLUS -مصمــم خصيصـاً لك!
ميكنــك اإلنضــام إلينــا يف غرفــة التجميــل «برنامــج الدعــم» عرب املوقــع اإللكرتوين www.smoothskin.com
حيــث ميكنــك تبــادل النصائــح والحصــول عىل مشــورة الخــراء طوال فــرة املعالجة.
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 1.1تحذيرات

عدم استخدام جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSعىل
البرشة الداكنة جدا ً (يرجى مراجعة مخطط ألوان البرشة أدناه)،
البرشة الداكنة جدا ً قد متتص الطاقة الضوئية بكمية كبرية ،مام
قد يتسبب يف إحداث رضر ببرشتك (حروق ،تغري اللون ،أو
جروح).
عدم استخدام جهاز «« SMOOTHSKIN BARE PLUS
يف حالة قيامك بتغيري لون برشتك مؤخرا ً سواءا ً بطريقة صناعية
أو طبيعية ،قد تكون برشتك أكرث حساسية عند تعرضها ألشعة
الشمس ،وعرضة أكرث لآلثار الجانبية بعد املعالجة بالضوء النبيض
املكثف( .حروق ،بثور ،تغري اللون ،أو جروح) .يرجى عدم التعرض
املبارش أيضاً ألشعة الشمس بدون حامية بعد املعالجة باستخدام
جهاز « .« SMOOTHSKIN BARE PLUSمن املمكن أن تصبح
برشتك أكرث حساسية بعد املعالجة بالضوء النبيض املكثف ،وعرضة
بشكل أكرب لحروق الشمس .يجب استخدام كريم واقي من أشعة
الشمس (يحتوي عىل عامل الحامية من الشمس  15أو أكرث) أو
القيام بتغطية البرشة.
عدم استخدام جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSيف
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حالة قيامك بتغيري لون برشتك مؤخرا ً سواءا ً بطريقة صناعية
أو طبيعية ،قد تكون برشتك أكرث حساسية عند تعرضها ألشعة
الشمس ،وعرضة أكرث لآلثار الجانبية بعد املعالجة بالضوء النبيض
املكثف( .حروق ،بثور ،تغري اللون ،أو جروح) .يرجى عدم
التعرض املبارش أيضاً ألشعة الشمس بدون حامية بعد املعالجة
باستخدام جهاز « .« SMOOTHSKIN BARE PLUSمن
املمكن أن تصبح برشتك أكرث حساسية بعد املعالجة بالضوء
النبيض املكثف ،وعرضة بشكل أكرب لحروق الشمس .يجب
استخدام كريم واقي من أشعة الشمس (يحتوي عىل عامل
الحامية من الشمس  15أو أكرث) أو القيام بتغطية البرشة.
عدم استخدام جهاز «« SMOOTHSKIN BARE PLUS
بشكل مبارش عىل حلامت الثدي ،األعضاء التناسلية ،أو حول
فتحة الرشج ،حيث يكون لون البرشة داكناً بشكل أكرب /
أو الشعر أكرث كثافة بتلك البقع .استعامل الجهاز عىل هذه
املناطق من املمكن أن يسبب عدم ارتياح  /اآلم أو أرضار
بالبرشة (حروق ،تغري اللون ،أو جروح) .عدم استخدام جهاز
« « SMOOTHSKIN BARE PLUSإذا كان لديك تاريخ
مريض لرسطان الجلد أو عالمات محتملة للرسطان (الوحامت أو
البثور).
عدم استخدام جهاز «SMOOTHSKIN BARE PLUS
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« إذا كنت تعانني أي من األعراض التالية أدناه ،حيث أن
« « SMOOTHSKIN BARE PLUSقد يسبب رضارا ً أكرب
للبرشة أو التسبب يف أعراض جانبية كالحروق ،البثور ،تغري لون
الجلد (فرط أو نقص التصبغ) أو الجروح:
•عىل البقع البنية الداكنة أو السوداء مثل الوحامت ،الشامات،
أو البثور باملنطقة التي تريدين معالجتها.
•اإلصابة باألمراض الجلدية املزمنة (مثل الصدفية أو البهاق)
أو الجلد التالف (مثل حروق الشمس ،التشققات ،الجروح
الحديثة أو العدوى النشطة) باملنطقة املراد معالجتها.
•توسع األوردة /الدوايل باملنطقة املراد معالجتها.
•وشم أو مكياج دائم باملنطقة املراد معالجتها.
•الشكوى من حساسية دامئة لضوء الشمس (حساسية الضوء)
أو تعاطي أي من أنواع األدوية تجعل البرشة أكرث حساسية
وتسبب حساسية للضوء مثل الريتني-أ ،آكتوين أو أي
الرتينويدات املوضعية األخرى.
يرجى قراءة نرشة التعليامت الطبية املرفقة باملنتجات الطبية
بعناية للتأكد من عدم تسببها بأعراض حساسية الضوء كآثار
جانبية لالستخدام .إذا كنت ال تزالني غري متأكدة بشأن استخدام
جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSيرجى طلب
املشورة الطبية.
عــدم اســتخدام جهاز « SMOOTHSKIN BARE PLUS
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« يف حــال قيامــك مبعالجــة تقــر الجلــد باملنطقــة املراد
معالجتهــا.
عــدم اســتخدام جهاز « SMOOTHSKIN BARE PLUS
« يف حــاالت الحمــل أو الرضاعــة ،حيــث أن الجهــاز مل يتم
اختبــاره عــى مثل تلــك الحاالت.
عدم استخدام « « SMOOTHSKIN BARE PLUSبواسطة
األشخاص من ذوي اإلعاقة البدنية ،الحسية ،أو العقلية إال تحت
إرشاف وتعليامت األشخاص املسؤولني عنهم لالستخدام اآلمن
واملناسب للجهاز.
يجب الحفاظ عىل جهاز «« SMOOTHSKIN BARE PLUS
وإبقاءه بعيدا ً عن متناول األطفال التي تقل أعامرهم عن  16سنة.
عدم استخدام األطفال للجهاز أو تنظيفه أو اللعب به.
يعترب املرشح الزجاجي أحد املكونات بالغة األهمية بجهاز
« « SMOOTHSKIN BARE PLUSوالتي ترتفع درجة حرارته
عند االستخدام .ال تقومي بلمس املرشح أثناء أو بعد االستخدام
مبارشة .يجب فحص املرشح بانتظام لتجنب األرضار .عدم استخدام
« « SMOOTHSKIN BARE PLUSيف حال وجود تشققات او
فقدان املرشح.
تأكدي من نظافة نافذة املعالجة بجهاز «SMOOTHSKIN
 « BARE PLUSوخلوها من الشوائب .أي بقايا قد تكون فوق
أو حول نافذة العالج أثناء التشغيل قد تؤدي إىل تغريات مؤقتة يف
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الجلد مثل اإلحمرار أو التو ٌرم.
تحذير :قد تحدث أرضار بالبرشة بعد االستخدام السطحي
املستمر أو املتكرر عىل نفس البقعة .يجب عدم تجاوز
االستخدام املحدد يف نظام املعالجة.

 1.2احتياطات

ينصح بعدم استخدام جهاز «« SMOOTHSKIN BARE PLUS
عىل الشعر األحمر ،الشعر الرمادي ،أو الشعر الفاتح ،لعدم فعالية
الجهاز عىل تلك األلوان من الشعر.

الوقاية من الصدمات الكهربائية والحرائق

كام هو الحال عند استخدام األجهزة الكهربائية ،يجب اتخاذ كافة
االحتياطات لضامن سالمتك
املخاطر
عــدم اســتخدام «  « SMOOTHSKIN BARE PLUSيف
حالة التلف،عىل ســبيل املثال تشــقق وحدة التحكم اليدوية أو تلف
الكابل الكهربايئ (ظهور األسالك الداخلية) ،ظهور كسور أو تشققات
بزجاج وحدة التحكم اليدوية ...وغريها .األجزاء الداخلية تشكل
خطورة كبرية إلحتوائها عىل شحن كهربايئ.
عــدم اســتخدام الجهــاز بالقرب مــن مصادر امليــاه كأحواض
اإلســتحامم ،الــدوش ،أحــواض الغســيل ،أو أي مصدر آخر
للميــاه .عــدم اســتخدام جهاز « SMOOTHSKIN BARE
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 « PLUSيف حالــة التعــرض للبلــل
يجب عدم محاولة فتح أو تفكيك جهاز «SMOOTHSKIN BARE
 ، « PLUSقد يسبب ذلك التعرض ملخاطر الصدمات الكهربائية أو
لطاقة النبضات الضوئية.
عــدم اســتخدام جهاز « SMOOTHSKIN BARE PLUS
« يف حالــة ســخونة وحــدة التحكــم اليدوية بشــكل غــر مريح
عنــد مالمســتها ،قــد يشــر هــذا األمر إىل تعــرض الجهــاز للتلف.

1.3سالمة العينني

قد تسبب ومضات الضوء النبيض املكثف املنبعثة من جهاز
« « SMOOTHSKIN BARE PLUSأرضارا ً للعينني عند التعرض
املبارش ،ال تعمل وحدة التحكم اليدوية (تومض) إال يف حالة تعرف
وحدة االستشعار عىل لون البرشة املالئم للمعالجة .ومع ذلك يجب:
يعــدم النظــر بشــكل مبــارش يف نافــذة املعالجــة بوحــدة التحكم
اليدويــة ســواء ا ً يف حالــة توصيــل الجهــاز بالتيــار أو ضبط
الجهــاز عــى وضع التشــغيل.
عــدم القيــام بتشــغل الجهــاز باتجــاه العينني.
يجــب تشــغيل الجهــاز عنــد وضــع مقدمــة الجهاز بشــكل مبارش
عــى منطقــة البــرة التــي ترغبــن يف معالجاتها.
يرجــى النظــر بعيــد ا ً عــن وحــدة التحكم اليدويــة عند تشــغيل
الجهاز عــى البرشة.
يجــب عــدم القيــام مبعالجــة مناطــق البــرة املحيطــة بالعينني
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(الحواجــب أو الرموش).
ميكن استخدام « « SMOOTHSKIN BARE PLUSملعالجة
الشفاة العليا والذقن والخد والفك والرقبة.
عــدم محاولــة تفعيــل (الومضات) « SMOOTHSKIN
 « BARE PLUSعــى أي ســطح آخر غــر البرشة.
إن جهاز «SMOOTHSKIN BARE
 « PLUSمعد لالستخدام الفردي؛ كام أن
استخدامه ال يقترص عىل جنس معني ،لذا
فهو مناسب للذكور أيضاً .ولكن ال ينصح
استخدام «SMOOTHSKIN BARE
 « PLUSعىل لحية الذكور ألن النتائج قد
تكون دامئة.
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املرشح الزجاجي

املحتويات

 2.0مقدمة
 2.1جهاز  SMOOTHSKIN BARE PLUSالخاص بك
جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSمزود بتقنية الضوء النبيض املكثف املستمدة من تكنولوجيا تكثيف الضوء اإلحرتافية .عندما
يتعلق األمر بإزالة الشعر ،فلن ميكنك اإلعتامد عىل أي أجهزة أخرى.
كابل ُسي

زر التنشيط

حساس لون البرشة

كابل الكهرباء

نافذة املعالجة
مصدر الطاقة

 3.0طريقة عمل الجهاز
 3.1كيف يعمل نظام الضوء النبيض املكثف IPL؟

لقد تم تصميم جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSلتعطيل دورة منو الشعر ،حيث تنتقل الطاقة الضوئية عرب سطح الجلد ،ثم
ميتصها امليالنني املوجود يف جذع الشعرة .تتحول الطاقة الضوئية املمتصة إىل طاقة حرارية (تحت سطح الجلد) ،مام يؤدي إىل تعطيل منو
بصيالت الشعر ومن ث ّم منع منوها مرة أخرى .يتساقط الشعر املعالج بشكل طبيعي عىل مدى بضعة أيام قليلة بعد املعالجة وخالل فرتة
من  2-1أسبوع.

 3.2النتائج املتوقعة

حقيقة مثرية لالهتامم! تعترب دورة منو الشعر عملية دورية متر بثالثة مراحل منفصلة ومتتابعة .املعالجة بتقنية الضوء النبيض املكثف تتم
بصورة أكرث فعالية عندما يكون الشعر يف مرحلة منو معينة (طور التنامي -مرحلة النمو) ،حيث ال تنمو جميع الشعريات بتلك املرحلة يف
وقت واحد ،لهذا السبب يجب اتباع نظام املعالجة املويص به والذي ميتد عىل مدار  12أسبوعاً .إن اتباع نظام املعالجة املوىص به ،يساعد
عىل إزالة الشعرات التي مل تتم معالجتها سابقاً يساعدك ذلك وبالتايل املحافظة عىل نعومة البرشة ملدة أطول .علم بسيط!
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ZZZ ZZZ Z Z Z

مينع منو الشعر من جديد

الومضات

الحالقة

نظام املعالجة
لنتحدث عن النتائج الغري متوقعة .بالنسبة لكافة األجهزة املنزلية املخصصة إلزالة الشعر بالضوء النبيض املكثف ( )IPLأو بالليزر (ال
تصدقي أحد يخربك بخالف ذلك)  ،لن تستمر آثار املعالجة إىل األبد .لذا ستحتاجني إىل املحافظة عىل معالجة الشعر من وقت آلخر
لتجنب منو الشعر من جديد .لكن أهم ميزات جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSأنه مينع منو الشعر طاملا أنك تواظبني عىل
جلسات املعالجة بانتظام  ،لذلك لن تضطرين أبدًا لتجربة الساقني أو اإلبطني الشائكني مرة أخرى .إنه رائع!
للحصول عىل أقىص استفادة من املعالجة ،يجب استخدام « « SMOOTHSKIN BARE PLUSأسبوعيًا عىل جميع املناطق لضامن
معالجة جميع بصيالت الشعر .لن تحصيل عىل أية مميزات إضافية عند استخدام الجهاز بشكل مكثف (لكل منطقة) بسبب دورة منو
الشعر املعتادة .استخدام الجهاز بشكل مكثف قد يتسبب يف حدوث تهيج بالبرشة .خالل األسابيع القليلة األوىل من املعالجة املبدئية،
سوف تالحظني استمرار منو بعض الشعرات .تلك الشعرات مل تكن مبرحلة النمو املطلوب أثناء املعالجة (عندما يكون نظام  IPLأكرث
فعالية) .لذا ال بد من اإلهتامم مبواصلة جلسات املعالجة .خالل مدة  4أسابيع ،سوف تالحظني إنخفاضاً ملحوظاً بنمو الشعر .عىل الرغم
من وجود العديد من الشعرات التي مل تتم معالجاتها أثناء مرحلة النمو املناسبة ،ال داعي للقلق ،ستصبح األمور أفضل  -لذا يجب الحفاظ
عىل إجراء املعالجة بانتظام!

اآلثار الجانبية

ال يتوقع ظهور أية آثار جانبية ملفتة نتيجة للمعالجات .يف حال مالحظة أي يشء خارج عن املألوف ،قومي مبراجعة القسم  5.2للمزيد
من املعلومات.

املحافظة عىل النعومة املستمرة

بعد  12أسبوعًا ،وبعد معالجة جميع املناطق التي ينمو بها الشعر  ،ستحتاجني إلجراء املعالجة السطحية كل  3-2أسبووع .ومع ذلك،
يرجى العلم بأن مدة املعالجة قد تختلف من شخص آلخر (بسبب اختالف البرشة والشعر ومنط الحياة  ....وحتى الجينات تلعب دو ًرا
مهامً) ،لذلك يجب تحديد نظام املعالجة املناسب لك.
إن رس املحافظة عىل نعومة البرشة هو اتباع نظام املعالجة الخاص بك .مع االستخدام املنتظم ،ستالحظني نقصاً تدريجياً يف منو الشعر كام
أن الشعريات املتبقية ستكون أرق وأفتح لوناً ،وستنمو برسعة أقل من السابق .و مبرور الوقت ،ستتمكنني من استبدال نظام إزالة الشعر
الذي تتبعينه بشكل كامل.
تفضيل بزيارة موقع SMOOTHSKIN BARE PLUSاإللكرتوين ( )www.smoothskin.comللحصول عىل املزيد من النصائح
واإلرشادات املفيدة ،حول طريقة استخدام جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSالخاص بك ،من أجل الحصول عىل أفضل النتائج.

 4.0كيفية االستخدام
 4.1اإلستعداد لبدء املعالجة

.1قبل استخدام « ،« SMOOTHSKIN BARE PLUSيجب القيام بتجهيز املنطقة املراد معالجتها ،وذلك بالتأكد من خلوها من الشعر
عن طريق الحالقة (احريص عىل إزالة جميع الشعر املريئ قبل كل معالجة) والتأكد من نظافة وجفاف الجلد ،قد تتسبب الشعرات
الظاهرة فوق الجلد يف تلف مقدمة جهازك ،وميكنها أن تتسبب يف رد فعل سلبي .تذكري ،ينصح بعدم استخدام الجل أو كريم البرشة
أثناء استخدام هذا الجهاز!
 .2تشغيل الجهاز
يتم توصيل وحدة تغذية الطاقة مبصدر الكهرباء باستخدام الكابل املصاحب للجهاز .سوف تيض وحدة استشعار لون البرشة يف مقدمة
وحدة التحكم اليدوية باللون األزرق وتبدأ املروحة يف العمل.

11

املحتويات

متهيل! ال تتعجيل يف االنتقال من مرحلة ألخرى
قبل البدء مبعالجة أي منطقة ،ننصح بعمل اختبار للبرشة (مبنطقة املعالجة) الكتشاف وتعيني الوضع املناسب للمعالجة ،للتعرف
عىل أية أثار جانبية الستخدام جهاز «.« SMOOTHSKIN BARE PLUS
يتم عمل اختبار عىل رقعة صغرية من الجلد تقريباً بحجم  3سم ×  2سم (ما يعادل نبضتني للجهاز عىل الجلد من كال الجانبني)
 .1يجب اتباع اإلرشادات املوضحة بصفحة «االستعداد للبدء» لتجهيز املنطقة لعمل اختبار الرقعة.
 .2قومي مبعالجة املنطقة املختارة.
 .3اإلنتظار ملدة  24ساعة.
 .4يف حال عدم ظهور أية أثار جانبية خالل  24ساعة ،يتم معالجة املنطقة حول منطقة اختبار الرقعة .يجب عدم معالجة الرقعة
التي تم عمل االختبار عليها مرة أخري قبل أسبوع عىل األقل

 4.2الخصائص

يتميز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSباحتوائه عىل وحدة استشعار فريدة ومتطورة .تعمل وحدة االستشعار باستمرار طوال فرتة
معالجة لتعيني نوع البرشة املناسب.
يف حالة عدم تعيني وحدة االسشعار للون البرشة املناسب ،او يف حالة عدم مالمستها للجلد بشكل مناسب ،لن تعمل وحدة التحكم
اليدوية.
تأكدي من وضع وحدة التحكم اليدوية عىل برشتك بشكل مسطح ومبارش عىل الجلد مع الضغط لتعيني لون البرشة املناسب
املبني مطفأ
عدم اكتشاف لون البرشة

املبني ميضء
اكتشاف لون البرشة

غري صحيح

صحيح

 4.3املعالجة

وحدات استشعار البرشة

اضغطي بثبات عىل وحدة التحكم اليدوية عىل املنطقة املراد معالجاتها .ستضاء املؤرشات حول زر التشغيل باللون األبيض عندما يكون
الجهاز مستعدا ً للومض.
إضغطي عىل زر التشغيل ،سوف يومض الجهاز مع اإلحساس بالدفء
قومي بتحريك وحدة التحكم اليدوية عىل املنطقة التالية وقومي بتكرار العملية.
تأكدي من معالجة املنطقة بالكامل ،وقومي مبعالجة املناطق املستعصية (مثل اإلبط) بتمرير الجهاز عدة مرات (قومي بتمرير الجهاز
فوق نفس املنطقة  3مرات كحد أقىص).
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نافذة املعالجة
مناطق مفقودة

تداخل

تغطية كاملة

تأكدي من عدم تغطية فتحات الجهاز أثناء املعالجة ،ألن ذلك ميكن أن
فتحات التهوية يؤدي إىل تعرضه لسخونة مفرطة .إن SMOOTHSKIN BARE PLUS
جهاز رسيع وقوي للغاية ،مينحك القدرة عىل معالجة الجسم بالكامل يف
أقل من  10دقائق.

 4.4وضع املعالجة  -وضع الثبات أو وضع اإلنزالق

هناك طريقتان يوىص بهام للمعالجة «وضع الثبات» أو «وضع اإلنزالق» بغض النظر عن وضعية املعالجة املختارة ،يجب تحريك وحدة
التحكم اليدوية ما بني الومضات لضامن معالجة املنطقة بشكل متساوي ،وعدم إغفال أية رقعة..

وضع الثبات

الوضع املناسب ملعالجة املناطق الصغرية كاإلبط والوجه .ضعي الجهاز عىل البرشة ،ثم اضغطي وأطلقي زر
التشغيل .انزعي الجهاز من عىل البرشة بعناية قبل االنتقال إىل منطقة املعالجة التالية

يحتاج الجهاز إىل إعادة الشحن
بني الومضات؛ وهذا يأخذ حوايل
نصف ثانية.

وضع اإلنزالق

ينصح باختيار هذا الوضع عند معالجة املناطق الكبرية ،ضعي الجهاز عىل البرشة ،واضغطي عىل زر التشغيل (اضغطي ألسفل مع
االستمرار) ،ثم اجعيل وحدة التحكم اليدوية تنزلق عىل طول الجلد خالل الفرتة ما بني الومضات .حاويل تحريك الجهاز برسعة ثابتة ليك
ِ
مينحك تغطية كاملة للمنطقة التي ترغبني يف معالجتها دون أن تتداخل املناطق أو يتم إغفال أي منها .يجب إعادة شحن الجهاز بني
الومضات ،سوف تستغرق هذه العملية نصف ثانية.

 4.5إيقاف التشغيل

يجب فصل جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSعن وحدة مخرج التيار الكهربايئ بعد االنتهاء من استخدامه.
يرجى مراجعة القسم  5.3لالطالع عىل املزيد من التفاصيل املتعلقة باملحافظة عىل جهاز «»SMOOTHSKIN BARE PLUS

 5.0الرعاية الالحقة
 5.1اآلثار الجانبية املحتملة

 SMOOTHSKIN BARE PLUSيعترب جهاز «  « SMOOTHSKIN BARE PLUSأحد األجهزة القوية ،قد يشعر بعض األشخاص
بعدم الراحة قليالً عند استخدام الجهاز (اإلحساس بالسخونة أو إحمرار الجلد) ،وهذا أمر طبيعي .أيضاً قد تشعرين ببعض السخونة أو
الوخز عند استخدام الجهاز متبوعاً بظهور احمرار بالجلد ،هذا النوع من األعراض دامئاً ما يختفي خالل  24ساعة
اآلثار واألعراض الجانبية تظهر عاد ًة بشكل فوري أو خالل  24ساعة.
إيف حالة القلق ،يرجى التوقف عن استخدام جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSوزيارة املوقع اإللكرتوين www.smoothskin.
 ،comوسنقوم بتوفري الدعم اإللكرتوين
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 5.2قامئة اآلثار الجانبية
كيفية التقييم واالستجابة

هذا األمر متوقع وطبيعي لكافة طرق املعالجة باستخدام
الضوء النبيض املكثف( .)IPLميكنك االستمرار يف استخدام
الجهاز وفقاً للتعليامت ،وسوف يزول األمل مع استمرار
االستخدام.

األثر الجانبي
أمل  /عدم ارتياح طفيف باملنطقة التي متت معالجتها

هــذا األمــر متوقــع وطبيعــي لكافــة طــرق املعالجة باســتخدام الضــوء النبيض
املكثــف (  )IPLميكنــك االســتمرار يف اســتخدام الجهــاز وفقـاً للتعليــات.

الشــعور بــدفء الجلــد أو اإلحســاس بالوخــز خــال املعالجــة والتــي تختفي خالل
بضــح ثــوان إىل دقيقــة ويتالىش مع االســتخدام املســتمر

هــذا أمــر شــائع جــد ا ً لكافة طــرق املعالجة باســتخدام الضــوء النبــي املكثف
(  )IPLوســيزول بعــد فــرة قصــرة .ميكنك االســتمرار يف اســتخدام الجهــاز وفقاً
للتعليــات .ال تقومــي بحــك الجلــد

حكــة يف املنطقــة املعالجــة.

هــذا األمــر متوقــع وطبيعــي لكافــة طــرق املعالجة باســتخدام الضــوء النبيض
املكثــف (  .)IPLميكنــك االســتمرار يف اســتخدام الجهــاز وفقـاً للتعليــات بعــد
زوال اإلحمرار

احمــرار البــرة أثنــاء أو بعــد املعالجــة ،يختفــي يف غضــون بضعدقائق.

يجــب التوقــف عــن اســتخدام الجهــاز يف الحال ،واستشــارة الطبيــب قبل
اســتخدام الجهــاز مرة أخرى

احمــرار مســتمر بالجلــد ملدة  24-48ســاعة

يجــب التوقــف عــن اســتخدام الجهــاز يف الحال ،واستشــارة الطبيــب قبل
اســتخدام الجهــاز مرة أخرى

أمل شــديد وعــدم ارتياحيــة أثنــاء املعالجــة أو اســتمرار األمل بعــد املعالجة

حاالت نادرة جدا ً

التقويم وطرق العالج
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يجب التوقف عن استخدام الجهاز يف الحال ،واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز
مرة أخرى .يرجى زيارة موقع  SMOOTHSKIN BARE PLUSاإللكرتوين للحصول
عىل الدعم والنصيحة.

تورم واحمرار بالجلد يستمر ملدة يومان إىل ثالثة ايام

يف حالة تغري لون البرشة ،يجب التوقف عن استخدام الجهاز يف الحال ،واستشارة الطبيب
قبل استخدام الجهاز مرة أخرى .يرجى زيارة موقع SMOOTHSKIN BARE PLUS
اإللكرتوين للحصول عىل الدعم والنصيحة.

تغــرات مؤقتــة يف لــون الجلــد (تفتيــح أو تغميق).

يجب التوقف عن استخدام الجهاز يف الحال ،واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز
مرة أخرى .ضعي كامدات باردة عىل املنطقة املترضرة .اإلستعانة مبطهر أو كريم خاص
بعالج الحروق .يرجى زيارة موقع  SMOOTHSKIN BARE PLUSاإللكرتوين للحصول
عىل الدعم والنصيحة.

بثور أو حروق بالجلد.

املحتويات

 5.3التنظيف ،الصيانة والتخزين

 .1قومي دامئاً بإيقاف تشغيل « « SMOOTHSKIN BARE PLUSبعد االنتهاء من املعالجة ،وذلك بفصل الجهاز عن مقبس التيار
الكهربايئ.
 .2بعد االنتهاء من استخدام وحدة التحكم اليدوية ،يجب فحصه لتجنب األرضار ،ومسحه بقامش جاف خال من الوبر.
تحذير :ميكن أن ترتفع حرارة الفلرت الزجاجي أثناء االستخدام .يجب عدم ملس املرشح او تنظيفه ملدة  5دقائق عىل األقل بعد االستخدام
حتى يربد.
عدم استخدام املاء أو سوائل التنظيف األخرى ،قد يتسبب ذلك يف تلف الجهاز أو التسبب بأخطار عىل السالمة
لضامن الحصول عىل الحد األقىص من أداء جهاز « ، « SMOOTHSKIN BARE PLUSفإنه من الرضوري الحفاظ عىل نظافة العاكس
ومستشعر البرشة متا ًما من األوساخ أو الشعر أو أي آثار أخرى.
عند الرضورة ،ميكنك تنظيف العاكس ومستشعر البرشة بقطعة رطبة من القطن بعناية شديدة..
.3قومي بتخزين « « SMOOTHSKIN BARE PLUSيف مكان بارد وجاف .تأكدي من أن نافذة املعالجة ووحدة مستشعر لون البرشة
عىل الجهاز اليدوي محمية من التلف.
.4تحققي بانتظام من الجهاز (و األسالك) من عالمات الرضر املرئية .يف حالة حدوث تلف أو تشققات ،توقفي عن استخدام الجهاز -
وقومي بزيارة املوقع للحصول عىل الدعم.

العاكس
حساس لون البرشة

 5.4استكشاف املشكالت وإصالحها
الحل

15

املشكلة

يجب التأكد من توصيل وحدة تغذية الطاقة باملقبس الكهربايئ .التأكد من ضغط
مستشعر البرشة مبواجهة الجلد .قد يكون لون البرشة داكن بدرجة أكرب مام يتعذر معه
القيام بعملية املعالجة .يرجى مراجعة الرسم التوضيحي للون البرشة يف الجزء األول
من دليل املستخدم.

عدم إضاءة رشائط زر التشغيل بوحدة التحكم اليديوية عند الضغط مبواجهة الجلد.

ميكن أن يكون الجهاز معطالً .يجب فصل التيار الكهربايئ عن الجهاز وإعادة التشغيل
مرة أخرى .يف حال استمرار املشكلة ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للحصول عىل
مزيد من الدعم.

يضئ زر التشغيل بوحدة التحكم اليدوية باللون األحمر عند وضعه عىل الجلد ،وعدم
انطالق الوميض من وحدة التحكم اليدوية عند الضغط عىل زر التشغيل.

يشري هذا األمر إىل وجود عطل يف الجهاز .يجب التوقف عن استخدام الجهاز وزيارة
املوقع اإللكرتوين للحصول عىل مزيد من الدعم.

يضئ زر التشغيل بوحدة التحكم اليدوية باللون األحمر بشكل متواصل بينام ال
يعمل الجهاز.

التوقف الفوري عن االستخدام .يف حالة وجود شكوك بسالمة جهاز «
 « SMOOTHSKIN BARE PLUSأو االعتقاد بتلف الجهاز بأي شكل من األشكال،
يجب التوقف عن استخدام الجهاز وزيارة املوقع اإللكرتوين للحصول عىل مزيد من الدعم.

وجود خلل ،تلف ،كرس ،أو تشققات بوحدة التحكم اليدوية بالجهاز،نافذة املعالجة،
وحدة تغذية الطاقة أو الكابل

املحتويات

 6.0املعلومات
 6.1املواصفات الفنية

يعمل جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSبنظام الضوء النبيض املكثف
عريض النطاق ،باملواصفات الفنية التالية:
• معدل التكرار :نبضات يدوية كل  0.6ثانية.
تشغيل متواصل
أقىص معدل لكابل اإلخراج البرصي  4 :جول  /سم2
طول النبض  1 :مل ثانية (العرض الكامل يف نصف الحد األقىص)
الطول املوجي 1100-510 :نانومرت
التيار املدخل 240-100 :فولت  50/60 -هرتز  0.91--1.7أمبري
درجة حرارة التشغيل :بني  5درجات مئوية و  40درجة مئوية
رطوبة التشغيل:
الحد األقىص  93٪رطوبة بدون تكاثف
ضغوط التشغيل 700 :هيكتوباسكال إىل  1060هيكتوباسكال
منطقة املعالجة (حجم البقعة) 3 :سنتميرت مربع ( 30ملميرت ×  10ملميرت)
رشوط النقل:
درجة الحرارة 25 - :إىل  70درجة مئوية
الرطوبة :حتى  93%رطوبة نسبية بدون تكثيف
الضغوط 500 :هيكتوباسكال إىل  1060هيكتوباسكال
يطلق جهاز « « SMOOTHSKIN BARE PLUSومضات غري محدودة  ،وتم
تصميمه الستعامل مستخدم واحد.
«تؤكد عالمة ( CEاالتحاد األورويب) أن هذا الجهاز يتوافق مع توجيهات االتحاد
األورويب التالية:
• توجيه الفولتية املنخفضة EU/35/2014
• توجيه التوافق الكهرومغناطييس EU/30/2014
• توجيه املنتجات املتعلق بالطاقة .EC / 125 / 2009

حامية ضد الصدمات الكهربائية :النوع BF
جهاز مزدوج العزل  -فئة II
اتباع التعليامت عند االستخدام.
عالمة إعادة تدوير نفايات املعدات الكهربائية
واإللكرتونية ( - )WEEEاإلتحاد األورويب
عالمة املطابقة األوروبية
تحفظ جافة
عالمة املطابقة ملعايري املختربات الوطنية NTRL
مطابق ملعايري لجنة االتصاالت الفيدرالية والتوافق
الكهرومغناطييس يف أمريكا الشاملية FCC EMC
عالمة االمتثال التطبيقية للسالمة الكهربائية
يف أسرتاليا
عالمة املطابقة لالتحاد الجمريك يف مجموعة
رشق أفريقيا
عالمة امتثال تريفويل  -أوكرانيا
مطابق ملنظومة حامية البيئة «نفايات األجهزة
الكهربائية واإللكرتونية»  -الصني RoHS
تحذير :قد يتسبب اإلشعاع البرصي املنبعث من
الجهاز بإصابة العني.

 6.2التخلص من الجهاز (انتهاء الصالحية)

لتقليل األخطار الصحية والبيئية والتأكد من إعادة تدوير املواد ،يجب التخلص من هذا املنتج بأحد األماكن املخصصة لتجميع مخلفات األجهزة
اإللكرتونية والكهربائية .تم طباعة رمز إعادة التدوير املوجود عىل املنتج (حاوية القاممة) لتذكريك بذلك.

 6.3الضامن

ضامن ملدة عامني عىل املنتج تبدأ من تاريخ الرشاء .خالل فرتة الضامن ،سنقوم بفحص عيوب الصنع واملواد مجاناً بدون أية رسوم باإلضافة إىل ذلك
سنقوم باستبدال الجهاز بالكامل وفقاً للفحص.
يغطي هذا الضامن كافة الدول التي تم توريد الجهاز إليها من قبل ( )Cyden Ltdأو أي من موزعيها املعتمدين
ال يشتمل الضامن عيل األرضار أو التلفيات الناتجة عن اإلستخدام أو اإلستعامل الخاطئ ،كام ال يشتمل عىل الألرضار أو التلفيات التي تؤثر عىل قيمة أو
تشغيل الجهاز .كام ال يشتمل عىل تغيري ملبة الوميض .يعترب هذا الضامن الغياً يف حال تم اإلصالح بواسطة األشخاص أو الفنيني الغري معتمدين ،أيضاً يف
حالة عدم استخدام قطع الغيار األصلية لجهاز « .« SMOOTHSKIN BARE PLUSلطلب الخدمة خالل فرتة الضامن ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
www.smoothskin.com
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املحتويات

CyDen Limited
Office Block A
Bay Studios Business Park
Fabian Way
Swansea SA1 8QB
Wales UK
.قد يختلف املنتج عن الرسومات املستخدمة يف هذا الدليل

PLUS

CM12-1571-01
Type: SSB1/1
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