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 .1محتويات وملحقات جهاز SMOOTHSKIN PURE
محتويات العلبة
داخل العلبة الخاصة بجهاز  ، SMOOTHSKIN PUREسوف تجدين امللحقات التالية:
•وحدة التحكم اليدوية والقاعدة.
•كابل الطاقة.
•دليل املستخدم.

مرح ًبا بك يف SMOOTHSKIN PURE

أجمل التهاين! رحباً بك يف عامل الجامل و النعومة والراحة .ميكنك اإلنضامم إلينا يف غرفة التجميل من خالل املوقع اإللكرتوين
 www.smoothskin.comحيث ميكنك تبادل النصائح والحصول عىل مشورة الخرباء طوال فرتة املعالجة.

زر الوضع

كابل الطاقة

زر التشغيل

مستشعر لون البرشة

الوحدة األساسية
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أرشطة الطاقة

نافذة املعالجة

 .10وحدة استشعار مالمسة البرشة
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النتائج املتوقعة

بعد املعالجة مبارشة ،ال يتوقع ظهور أية آثار جانبية ملفتة نتيجة للمعالجات( .يرجى االطالع عىل القسم  4للحصول عىل مزيد من املعلومات
عن اآلثار الجانبية).
خالل األسابيع القليلة األوىل من املعالجة املبدئية ،سوف تالحظني استمرار منو بعض الشعرات .من املحتمل أن تلك الشعرات قد تم تخطيها أو
مل تكن مبرحلة النمو املطلوب (طور التنامي) أثناء املعالجة ،عندما يكون نظام املعالجة بالضوء النبيض املكثف أكرث فعالية.
خالل مدة  6إىل  12أسبوعاً من اتباع برنامج املعالجة ،سوف تالحظني إنخفاضاً ملحوظاً بنمو الشعر .عىل الرغم من وجود العديد من الشعرات
التي مل تتم معالجاتها أثناء مرحلة النمو املناسبة ،لذا يجب الحفاظ عىل إجراء املعالجة أسبوعياً بانتظام.
بعد  12أسبوعاً من اتباع برنامج املعالجة ،سوف تالحظني انخفاضً ا كب ًريا يف الشعر باملنطقة التي متت معالجتها .الشعرات املتبقية ستكون أدق
وأفتح لوناً .املحافظة عىل املعالجة الشهرية املنتظمة ،أو املعالجة حسب الحاجة ،ستقلل من الشعر الغري املرغوب فيه.

 .3إرشادات واحتياطات السالمة

 .2كيفية عمل جهاز SMOOTHSKIN PURE

لقد تم تصميم جهاز  SMOOTHSKIN PUREلتعطيل دورة منو الشعر .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 عمل بصيلة الشعر.
يتساقط الشعر مبنطقة املعالجة بشكل طبيعي خالل مدة ترتاوح من بضعة أيام إىل  1-2أسبوع.
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) .ال تنمو جميع الشعريات بتلك املرحلة يف وقت واحد .لهذا السبب
يجب اتباع نظام املعالجة املويص به والذي ميتد عىل مدار  12أسبوعاً.
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موانع االستخدام

عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREعىل البرشة الداكنة جداً .يتم تحديد درجة لون البرشة بواسطة وحدة استشعار لون البرشة القريبة
من نافذة اإلخراج بالجهاز .لالستخدام اآلمن ،سيتم إيقاف تشغيل  SMOOTHSKIN PUREيف حالة تحديد املستشعر للون البرشة الداكنة
جداً.
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREيف حالة القيام بتغيري لون برشتك سواءاً بطريقة صناعية أو طبيعية او الحروق الناتجة عن التعرض
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منع إعادة النمو

الوميض

الحالقة
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تتعرضني للعديد من اآلثار الجانبية مثل ظهور الحروق ،التقرحات ،الندبات أو تغري اللون.
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREيف حالة وجود مرض جلدي مبنطقة املعالجة ،مبا يف ذلك الصدفية  ،والبهاق  ،و األكزميا  ،وحب
الشباب  ،والهربس البسيط أو العدوى النشطة أو الجروح.
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREإذا كان عمرك أقل من  18عا ًما ،مل يتم اختبار الجهاز عىل مثل تلك الحاالت.
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املفرط ألشعة الشمس .قد تكون برشتك أكرث حساسية بعد التعرض املفرط ألشعة الشمس ،وعرضة أكرث لظهور الحروق ،التقرحات،
الندبات أو تغري اللون يف حالة استخدام  .SMOOTHSKIN PUREيجب االنتظار ملدة أسبوع واحد عىل األقل حتى تختفي حروق
الشمس أو اسمرار البرشة قبل استخدام .SMOOTHSKIN PURE
عدم القيام بتعريض املناطق التي متت معالجتها ألشعة الشمس املبارشة ،يجب اإلنتظار ملدة ال تقل عن  7أيام قبل تعريض تلك املناطق
ألشعة الشمس املبارشة .قد تكون البرشة أكرث حساسية بعد املعالجة بـ  SMOOTHSKIN PUREوعرضة بشكل أكرب لحروق الشمس.
يجب استعامل كريم واقي من أشعة الشمس (يحتوي عىل عامل الحامية من الشمس  15أو أكرث) أو القيام بتغطية البرشة مبالبس
مناسبة.
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREبشكل 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  SMOOTHSKIN PUREإذا كان لديك تاريخ مريض لرسطان الجلد أو عالمات محتملة للرسطان (الوحامت أو البثور).
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREيف حاالت الحمل أو الرضاعة ،حيث أن الجهاز مل يتم اختباره عىل مثل تلك الحاالت.
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREعىل البقع البنية الداكنة أو السوداء مثل الوحامت ،الشامات ،أو البثور باملنطقة التي تريدين
معالجتها .استعامل  SMOOTHKIN PUREعىل هذه املناطق من املمكن أن يؤدي غىل إصابة البرشة ،أو أن يصبح أكرث سوءاً .قد
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يجب عدم محاولة فتح أو تفكيك  ،SMOOTHSKIN PUREقد
يسبب ذلك التعرض ملخاطر الصدمات الكهربائية الشديدة.
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREيف حالة التلف ،عىل سبيل
املثال ،تشقق وحدة التحكم اليدوية أو تلف الكابل الكهربايئ (ظهور
األسالك الداخلية) ،ظهور كسور أو تشققات بزجاج وحدة التحكم
اليدوية ...وغريها .قد يشكل ذلك خطورة كبرية .
املرشح الزجاجي
عدم استخدام بالقرب من مصادر املياه كأحواض اإلستحامم ،الدوش،
أحواض الغسيل ،أو أي مصدر آخر للمياه .عدم استخدام جهاز
 SMOOTHSKIN PUREيف حالة التعرض للبلل.
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREيف حالة سخونة الجهاز بشكل غري مريح عند مالمسته ،قد يشري هذا األمر إىل تعرض الجهاز
للتلف
عدم استخدام وحدة إمداد بالطاقة أو إي عنرص كهربايئ بخالف الوحدات املصاحبة لجهاز  SMOOTHSKIN PUREواملعدة لالستخدام
معه .قد يؤدي ذلك إىل تعرض الجهاز للتلف أو التوقف عن العمل.
عدم محاولة تشغيل جهاز ( SMOOTHSKIN PUREالومضات) عىل أي سطح آخر غري البرشة.
تحذير :غري مسموح بإجراء تعديالت عىل هذ الجهاز.
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تحذيرات

سالمة العينني

قد تسبب ومضات الضوء النبيض املكثف املنبعثة من  SMOOTHSKIN PUREأرضاراً للعينني عند التعرض املبارش ،لذا يرجى اتباع
احتياطات السالمة املذكورة أدناه.
ا تعمل وحدة التحكم اليدوية (الوميض) إال يف حالة تعرف وحدة االستشعار (املوجودة بجانب نافذة املعالجة) عىل لون البرشة املالئم
للمعالجة واالتصال الكامل بالجلد .ومع ذلك يجب:
عدم النظر بشكل مبارش يف نافذة املعالجة بوحدة التحكم اليدوية سواءاً يف حالة توصيل الجهاز بالتيار أو ضبط الجهاز عىل وضع التشغيل.
عدم القيام بتشغل الجهاز (الوميض) باتجاه العينني.
عدم القيام مبعالجة املناطق املحيطة بالعينني (الحواجب أو الرموش).
يجب تشغيل الجهاز (الوميض) فقط عند وضع مقدمة وحدة التحكم اليدوية بشكل مبارش عىل منطقة البرشة املراد معالجاتها.
يرجى النظر بعيداً عن وحدة التحكم اليدوية عند تشغيل الجهاز عىل البرشة.

السالمة والوقاية من الصدمات الكهربائية

كام هو الحال عند استخدام األجهزة الكهربائية ،يجب اتخاذ كافة االحتياطات لضامن سالمتك
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يعترب املرشح الزجاجي أحد املكونات بالغة األهمية بجهاز  SMOOTHSKIN PUREوالتي ترتفع درجة حرارته عند االستخدام.
ا تقومي بلمس املرشح أثناء أو بعد االستخدام مبارشة .يجب فحص املرشح بانتظام لتجنب األرضار .عدم استخدام SMOOTHSKIN PURE
يف حال وجود تشققات او فقدان املرشح.
تأكدي من نظافة نافذة املعالجة بجهاز  SMOOTHSKIN PUREوخلوها من الشوائب .أية بقايا قد تكون فوق أو حول نافذة املعالجة قد
تؤدي إىل تغريات مؤقتة يف الجلد مثل اإلحمرار أو التو ٌرم أثناء التشغيل.

االحتياطات

إزالة الشعر بالليزر أو األجهزة التي تعمل بتقنية الضوء النبيض املكثف من املمكن أن تتسبب بزيادة منو الشعر لدى بعض األشخاص .استنادًا
إىل البيانات املتاحة الحالية ،فإن الفئة األكرث عرضة لتلك املخاطر هم اإلناث من منطقة البحر األبيض املتوسط والرشق األوسط وجنوب آسيا
الاليت تم عالجهن عىل الوجه والعنق
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREيف أي منطقة قد ترغبني يف منو الشعر بها مجدداً.
عدم استخدام الرجال لجهاز  SMOOTHSKIN PUREعىل الوجه ،الفك أو الرقبة ،نظراً لكثافة الشعر الشديدة يف منطقة اللحية ،قد يؤدي
استخدام  SMOOTHSKIN PUREيف هذه املناطق إىل إصابات بالجلد.
ينصح بعدم استخدام جهاز  SMOOTHSKIN PUREعىل الشعر األحمر ،الشعر الرمادي ،أو الشعر الفاتحSMOOTHSKIN PURE .
غري فعال عىل تلك األلوان من الشعر.
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السالمة العامة

عدم استخدام الجهاز يف حال قيامك مبعالجة تقرش الجلد باملنطقة املراد معالجتها .يرجى االنتظار ملدة  30يو ًما بعد تقشري الجلد قبل إجراء
املعالجة باستخدام .SMOOTHSKIN PURE
قد ينتج عن معالجة الجلد املدبوغ (املسمر) بالضوء النبيض املكثف ( )IPLإىل حدوث فرط تصبغ دائم (سواد) أو نقص تصبغ (تفتيح) الجلد
املعالج .عدم استخدام الجهاز يف حاالت الشكوى من الحساسية 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 ما إذا كانت الحساسية للضوء مدرجة كأحد اآلثار الجانبية للجهاز .قد يؤدي استخدام
 SMOOTHSKIN PUREعىل البرشة الحساسة للضوء إىل حدوث أرضار بالجلد مثل التورم أو التقرحات .الحفاظ عىل SMOOTHSKIN
 PUREبعيدًا عن متناول األطفال دون سن  18عا ًما .عدم السامح لألطفال استخدام الجهاز أو اللعب به أو صيانته أو تنظيفه .هناك العديد
من املخاطر املحتملة  -التعرض لومضات الضوء الخارج قد يسبب الحروق أو أرضار بالعني ،التعرض للصعق الكهربايئ أو االختناق بالكابالت.
الحفاظ عىل  SMOOTHSKIN PUREبعيدًا عن الحيوانات األليفة والحرشات التي قد تلحق الرضر بالجهاز .ومن املخاطر املحتملة لذلك
انخفاض القدرة الوظيفية والتعرض للصعق الكهربايئ.
عدم استخدام  SMOOTHSKIN PUREبواسطة األشخاص من ذوي اإلعاقة البدنية ،الحسية ،أو العقلية إال تحت إرشاف وتعليامت
األشخاص املسؤولني عنهم لالستخدام اآلمن واملناسب للجهاز.
10

اآلثار الجانبية

كيفية التقييم واالستجابة
يجب التوقف عن استخدام الجهاز يف الحال ،واستشارة الطبيب قبل
استخدام الجهاز مرة أخرى

احمرار مستمر بالجلد ملدة  24-48ساعة

يجب التوقف عن استخدام الجهاز يف الحال ،واستشارة الطبيب قبل
استخدام الجهاز مرة أخرى

أمل شديد وعدم ارتياحية أثناء املعالجة أو استمرار األمل بعد 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

التقويم وطرق العالج

ي حالة تغري لون البرشة ،يجب التوقف عن استخدام الجهاز يف الحال،
واستشارة الطبيب.

تغريات مؤقتة يف لون البرشة (تفتيح 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.

تقرحات أو حروق بالجلد.

 .4املخاطر املحتملة ،اآلثار الجانبية والتفاعالت عىل الجلد

استعامل  SMOOTHSKIN PUREمن املمكن أن يؤدي إىل حدوث آثار جانبية .يوضح الجدول التايل التفاعالت
الجلدية املعروفة والتي قد تحدث بعد املعالجة باستخدام .SMOOTHSKIN PURE
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.

أمل خفيف /عدم ارتياح باملنطقة التي متت معالجتها

هذا األمر متوقع وطبيعي لكافة طرق املعالجة باستخدام الضوء النبيض
املكثف ( )IPLميكنك االستمرار يف استخدام الجهاز وفقاً للتعليامت.

الشعور بدفء الجلد أو اإلحساس بالوخز خالل املعالجة والتي تختفي خالل
بضح ثوان إىل دقيقة ويتالىش مع االستخدام املستمر

هذا أمر شائع جدا ً لكافة طرق املعالجة باستخدام الضوء النبيض املكثف
( )IPLوسيزول بعد فرتة قصرية .ميكنك االستمرار يف استخدام الجهاز وفقاً
للتعليامت .ال تقومي بحك الجلد

حكة يف املنطقة املعالجة.

هذا األمر متوقع وطبيعي لكافة طرق املعالجة باستخدام الضوء النبيض
املكثف ( .)IPLميكنك االستمرار يف استخدام الجهاز وفقاً للتعليامت بعد
زوال اإلحمرار

احمرار البرشة أثناء أو بعد املعالجة ،يختفي يف غضون بضعدقائق.
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 SMOOTHSKIN PUREاملتوفر يف هذه العبوة.

تم إجراء تجارب رسيرية عىل  50حالة ،تلقت كل حالة جلسة معالجة أسبوعية عىل مدى  12أسبوعاً ،وكانت النتائج كالتايل:

ُلب من جميع الحاالت استكامل االستبيانات املتعلقة بصحتهم العامة ،وتم استبعاد األشخاص الذين ال ميكن معالجتهم ،عىل سبيل املثال،
األشخاص ممن لديهم واحد أو أكرث من موانع االستعامل املوضحة يف القسم  3من دليل املستخدم .باإلضافة إىل ذلك ،طُلب من جميع الحاالت
تقديم موافقة مسبقة وفقًا ملتطلبات التجارب الرسيرة الدولية؛

•الحكة :تم تسجيل أربعة حاالت شعور بالحكة الخفيفة بعد اإلنتهاء من املعالجة.

مجموع الحاالت التي بدأت التجربة  53سيدة  ،ترتاوح أعامرهن بني  19و  45سنة.
غادرت ثالثة حاالت التجربة خالل فرتة املعالجة وذلك ألسباب شخصية .مل تقم أي من الحاالت الخاضعة للتجربة باملغادرة نتيجة املشاكل
املرتبطة باستخدام SMOOTHSKIN PURE؛
تلقت كل حالة جلسة معالجة أسبوعية عىل مدى  12أسبوعاً ،يف املكان املحدد يف الجسم .وقد اشتملت املعالجة النمطية عىل حالقة املنطقة
املراد معالجتها ،ثم استخدام  SMOOTHSKIN PUREباتباع نفس العملية املوضحة يف القسم  ، 8الخطوة  3من دليل املستخدم؛
تم احتساب عدد الشعرات لقياس التغري يف كمية الشعر بعد  6أشهر من آخر معالجة و 12شه ًرا بعد آخر معالجة .تم احتساب عدد الشعرات
يف أماكن املعالجة عن طريق التصوير عايل الدقة وتم حساب الفرق يف عدد الشعر كنسبة مئوية للتغيري؛
عند استخدام الجهاز وفقًا للتعليامت ،أظهر املشاركون يف التجارب الرسيرية ظهور كمية أقل من الشعر بنسبة  44٪يف املتوسط بعد  6أشهر من
املعالجة االخرية و  36٪أقل بعد  12شه ًرا من املعالجة األخرية مقارن ًة بعدد الشعرات الذي تم احتسابه قبل املعالجة (يرجى مراجعة الجدول
أدناه) .قد تختلف النتائج الفعلية من شخص آلخر:
15

•احمرار طفيف  :أبلغت حالة واحدة فقط.
•اإلحساس بوخز بسيط :أبلغت خمسة حاالت شعور بعدم ارتياح بسيط بعد املعالجة مبارشة.
•منو الشعر  -أبلغت حالة واحدة منو للشعر بعد إجراء املعالجة.
•احمرار املسام -أبلغت حالة واحدة وجود بقعة حمراء يف موقع املعالجة بعد املعالجة مبارشة.
ي جميع الحاالت ،عادت البرشة التي متت معالجتها لطبيعتها خالل  7أيام.

 .5فوائد استخدام SMOOTHSKIN PURE
تم إجراء تجربة رسيرية لتقييم سالمة وفعالية .SMOOTHSKIN PURE

وكانت السامت الرئيسية للتجربة الرسيرية كام ييل:
تم إجراء جميع جلسات املعالجة يف مكان واحد ،بواسطة فنيني مل يتلقوا أية تدريبات طبية وذلك باستخدام أجهزة مامثلة لجهاز
14

 .6ما هو الغرض املنشود من استخدام جهاز SMOOTHSKIN PURE
الغرض من االستخدام
تم تصميم  SMOOTHSKIN PUREخصيصاً أجل الحد من منو الشعر غري املرغوب فيه بشكل دائم.

 .7مدى مالمئة الجهاز لك

مناطق الجسم
يعترب  SMOOTHSKIN PUREمناسب الستخدام السيدات عىل شعر الجسم وشعر الوجه وتحت خط الخدين.

لون البرشه

جهاز  SMOOTHSKIN PUREمناسب لالستخدام عىل درجات البرشة الفاتحة واملتوسطة والداكنة ،وحتى الدرجة الخامسة من
ألوان البشة.
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SMOOTHSKIN PURE
50

عدد الحاالت خالل  6أشهر بعد املعالجة

43.9%

أنخفاض كمية الشعر خالل  6أشهر بعد املعالجة

33

عدد الحاالت خالل  12شهرا بعد املعالجة

36.0%

إنخفاض كمية الشعر خالل  12شهرا بعد املعالجة

66.7%

 ٪من الحاالت التي حققت نجا ًحا (>  30٪انخفاض يف كمية الشعر) يف جميع
مناطق الجسم بعد  12شه ًرا من املعالجة .نجاح حاالت الدراسة يعرف بأنه
أكرب من  30٪من تحقيق انخفاض يف كمية الشعر يف جميع مناطق العالج
خالل  12شهرا.

كانت نسبة حدوث اآلثار الجانبية خالل التجربة الرسيرية ضئيلة (كام هو موضح يف القسم  4أعاله) ،وقد أـوىص معظم األشخاص أصدقائهم
( 48من  )50باستخدام جهاز .SMOOTHSKIN PURE
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مراقبة األعراض
ا لسلبية

2
3
4

1

12

11

 24ساعة
5

6

7

يحتوي جهاز  SMOOTHSKIN PUREعىل وحدة استشعار لقياس
لون برشتك ومينع استخدامه إذا كان لون البرشة داك ًنا للغاية.
10
9

جهاز  SMOOTHSKIN PUREمناسب لالستخدام مع الشعر األسود
أو البني الطبيعي .قد ال يكون الجهاز فعالً مع الشعر األبيض أو الرمادي
أو األشقر أو األحمر.

8

يجب القيام بإجراء اختبار البقعة عىل كل منطقة معالجة
جديدة عىل مدار

يتم عمل اختبار عىل رقعة صغرية من الجلد تقريباً بحجم  3سم ×  2سم (ما يعادل نبضتني للجهاز عىل الجلد من كال الجانبني) ،يجب اتباع
املرحلة الثالثة ملعالجة املنطقة.
يجب االنتظار ملدة  24ساعة بعد إجراء اختبار الرقعة ،للتأكد مدى مناسبة البرشة للعالج ،وعدم وجود أية أعراض سلبية للطاقة الضوئية .يف
حال عدم ظهور أية أثار جانبية خالل  24ساعة ،يتم معالجة املنطقة حول منطقة اختبار الرقعة .يجب عدم معالجة الرقعة التي تم إجراء
االختبار عليها مرة أخري قبل أسبوع عىل األقل.
املرحلة الثالثة :إجراء املعالجة مع SMOOTHSKIN PURE
أ) يتم توصيل وحدة تغذية الطاقة مبقبس الكهرباء .سوف تيض وحدة استشعار لون البرشة يف مقدمة وحدة التحكم اليدوية باللون األزرق
وتبدأ املروحة يف العمل .مام يشري إىل أن الجهاز بوضع التشغيل
19

لون الشعر

 .8كيفية استخدام SMOOTHSKIN PURE

تحذير :يرجى اتباع واستكامل كافة جوانب مراحل عملية املعالجة قبل االنتقال للمرحلة التالية.

املرحلة األوىل :تجهيز املنطقة املراد معالجتها
يتم إزالة كافة الشعر املريئ عن طريق الحالقة .تأكدي من عدم وجود أية بقايا للشعر فوق سطح الجلد لضامن املعالجة املثالية ومنع الشوائب
من تغطية النافذة األمامية لجهاز.
تنظيف منطقة املعالجة وتركها حتى تجف .تذكري ،يجب عدم استخدام الجل أو الكريم مع استعامل الجهاز!
املرحلة الثانية :إجراء اختبار البقعة
قبل البدء مبعالجة أي منطقة للمرة األوىل ،ننصح بعمل اختبار للبرشة مبنطقة املعالجة للتعرف عىل أية أثار جانبية الستخدام SMOOTHSKIN
.PURE
18

ج) إضغطي عىل زر التشغيل ،سوف يومض الجهاز مع اإلحساس بالدفء
د) قومي بتحريك وحدة التحكم اليدوية عىل املنطقة التالية وقومي بتكرار العملية .يحتاج الجهاز إىل إعادة الشحن بني الومضات.
ه) تأكدي من معالجة املنطقة بالكامل ،وعدم تتداخل نبضات املعالجة.

انتهاء وضع التشغيل
عند ترك الجهاز "غري نشط" ،أي يف حالة عدم الضغط عىل أي أزرار ملدة  10دقائق  ،سيعود الجهاز إىل وضع االستعداد ،وتتوقف أضواء
وحدة االستشعار عن العمل .للعودة إىل وضع االستعداد للمعالجة ،اضغطي عىل زر وضع التشغيل
ب) اضغطي بثبات عىل وحدة التحكم اليدوية عىل املنطقة املراد معالجاتها ،مع التأكد مالمسة وحدة االستشعار بالجلد  -لن يعمل جهاز
يف حالة عدم اتصال وحدة االستشعار بشكل كامل مع الجلد .مبجرد تعيني وحدة االسشعار للون البرشة املناسبSMOOTHSKIN PURE ،
.يتم عرض ناتج الطاقة املحدد مسبقًا عىل أرشطة الطاقة
املؤرش مطفأ
عدم تعيني لون البرشة

املؤرش مضاء
تعيني لون البرشة

نافذة املعالجة
مناطق مل يتم معالجتها

متداخلة

تغطية كاملة
نافذة املعالجة
غري صحيح

21

صحيح

وحدة استشعار درجة لون البرشة

وحدة استشعار مالمسة البرشة
20

أرشطة الطاقة
أضواء أقل = جلد أغمق وإعداد طاقة أقل

معالجة

أضواء أكرث = جلد أفتح وإعدادات طاقة أعىل

 7أيام

معالجة

انتظري دامئا ملدة  7أيام قبل معالجة نفس
املنطقة مرة أخرى

البرشة داكنة
أدىن إعداد للطاقة
 1ضوء مضاء

البرشة فاتحة
أعىل إعداد للطاقة
 10أضواء مضاءة

البرشة داكنة جدا
ا يوجد معالجة ممكنة
 1ضوء أحمر مضاء

املرحلة الخامسة :إيقاف تشغيل جهاز SMOOTHSKIN PURE
للحصول عىل أفضل النتائج  ،يجب استخدام جهاز SMOOTHSKIN PURE
كل أسبوع ملدة  12أسبو ًعا لضامن معالجة جميع بصيالت الشعر.
للحفاظ عىل النتائج ،بعد مرحلة املعالجة األولية ( 12معالجة أسبوعية) ،نويص
باستخدام  SMOOTHSKIN PUREمرة واحدة شهرياً ،أو حسب الطلب.

املرحلة الخامسة :إيقاف تشغيل جهاز SMOOTHSKIN PURE
يجب فصل جهاز  SMOOTHSKIN PUREعن وحدة مخرج التيار الكهربايئ بعد االنتهاء من استخدامه.
يرجى مراجعة القسم  11لالطالع عىل املزيد من التفاصيل املتعلقة باملحافظة عىل جهاز .SMOOTHSKIN PURE

 .9مستشعر لون البرشة

تقوم وحدة االستشعار بتعيني لون البرشة وتحديد املستوى الصحيح من طاقة اإلخراج املطلوبة .ال ميكن تطبيق املعالجة عىل البرشة الداكنة جدا ً
باستخدام جهاز  ،SMOOTHSKIN PUREحيث يتوقف الجهاز عن العمل يف تلك الحالة .وتظهر أضواء حمراء يف رشيط الطاقة يف حالة
البرشة الداكنة جدا ً.

مناسب
23

غري مناسب

ميكن مالحظة حالة وحدة استشعار لون البرشة عىل أرشطة الطاقة تقع عىل جانبي وحدة التحكم اليدوية .عند تعيني لون البرشة املناسبة تضئ
أرشطة الطاقة باللون األبيض .يتوقف عدد األضواء املضاءة عىل درجة لون البرشة.
22

 .10وحدة استشعار مالمسة البرشة

 SMOOTHSKIN PUREمزود بوحدة استشعار تبدأ العمل عند مالمسة البرشة حيث تقوم تلك الوحدة بفحص البرشة قبل كل ومضة،
والتأكد من سالمة تشغيل الجهاز! وهذا األمر يجعل الجهاز متوافقًا مع قوانني السالمة األكرث تشددا ً.
تضمن وحدة استشعار مالمسة البرشة الحصول عىل أفضل النتائج .يجب أن تكون وحدة االستشعار عىل اتصال تام مبنطقة املعالجة حتى
ينبعث الوميض من الجهاز.
مالمسة البرشة بشكل كامل تعني وصول الطاقة الضوئية املنبعثة من الجهاز إىل منطقة املعالجة والحصول عىل أفضل النتائج.
ا ينطلق الوميض من الجهاز يف حالة عدم املالمسة الكاملة ،يجب ضبط وضعية الجهاز لضامن تحقيق املالمسة الكاملة ،خاصة يف املناطق
الصعبة مثل الذراعني والسيقان.

يوضح الجدول التايل مقدار الطاقة الضوئية التي يتم توفريها لكل إعداد من إعدادات الجهاز عندما يكون يف وضع الطاقة (حسب لون البرشة).
الطاقة القصوى (/ jسم)2
6.00
5.78
5.56
5.33
5.11
4.89
4.67
4.44
4.22
4.00

عدد أرشطة الطاقة املضاءة
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

هذا التالمس الكامل مع برشتك يضمن لك الحصول عىل أفضل النتائج  ،حيث تصل جميع الطاقة الضوئية املنبعثة من الجهاز إىل منطقة املعالجة.

25
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 .11أوضاع املعالجة بجهاز SMOOTHSKIN PURE

فجوة

ميكنك إجراء معالجة الجسم باختيار واحدة من أوضاع املعالجة الثالثة التي يعمل بها :SMOOTHSKIN PURE

ذراع

ذراع

فجوة

ذراع
وضع الرسعة  -املؤرش مضاء

الوضع اللطيف  -املؤرش مضاء

ذراع

وضع الطاقة  -املؤرش مطفأ

وضع الطاقة هو أعىل إعدادات تشغيل الجهاز .يحقق وضع الطاقة أفضل النتائج ،حيث يستخدم الحد األقىص من الطاقة املنبعثة وفقاً لدرجة
لون البرشة .ميكن تطبيق هذا الوضع باألخص عىل املناطق املستعصية حيث الشعر األكرث كثافة مثل اإلبطني ومنطقة العانة.
27
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 .12التنظيف ،الصيانة والتخزين

بعد اإلنتهاء من املعالجة ،قومي دامئاً بإيقاف تشغيل  SMOOTHSKIN PUREوذلك بفصل وحدة الطاقة عن مقبس التيار الكهربايئ.
بعد االنتهاء من استخدام الجهاز ،يجب فحص وحدة التحكم اليدوية ،وحدة استشعار لون البرشة ونافذة املعالجة للتأكد من عدم وجود
تلفيات ،ومسحها 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 PUREفإنه من الرضوري الحفاظ عىل نظافة العاكس ووحدة استشعار
البرشة خالية من األوساخ أو الشعر أو أي آثار أخرى.
للمساعدة عىل تنظيف هذا الجزء ،ميكن تنظيف الجزء األمامي من الجهاز بقطعة رطبة من القامش.
يجب تخزين  SMOOTHSKIN PUREيف مكان بارد وجاف .يجب التأكد من حامية نافذة املعالجة ووحدة استشعار لون البرشة عىل وحدة
التحكم اليدوية من التلف.
يجب التحقق بانتظام من الجهاز (و األسالك) من عالمات الرضر املرئية .يف حالة حدوث تلف أو تشققات ،توقفي عن استخدام الجهاز .ملنع
خطر االختناق أو التعرث ،يجب دامئًا فصل الجهاز من مقبس الطاقة يف حالة عدم استخدامه.

 .13جهاز  SMOOTHSKIN PUREيف حالة السفر
29

وحدة اإلمداد بالطاقة يف جهاز  SMOOTHSKIN PUREعاملية وتعمل مع جميع مستلزمات التيار الكهربايئ الشائعة .إذا كان لديك محول
مناسب لتوصيل كبل التيار الكهربايئ ،فإن  SMOOTHSKIN PUREسيعمل بشكل طبيعي.

ميكنك تشغيل الوضع اللطيف يف حالة اإلحساس بعدم الراحة أو األمل الطفيف أثناء املعالجة .تشغيل الوضع اللطيف يقلل من مستوى الطاقة
املنبعثة من الجهاز ،سوف تالحظني انخفاض عدد املؤرشات املضاءة برشيط الطاقة عند استخدام الجهاز ملعالجة البرشة.
حجم حيث الشعر األقل كثافة
وضع الرسعة هو أرسع أوضاع املعالجة ،واألقل استهالكاً للطاقة .وضع الرسعة هو األفضل ملعالجة املناطق األكرب ً
(مثل الذراعني أو الساقني) ،أو عند الرغبة يف اإلنتهاء من املعالجة بشكل رسيع .ميكن استخدامه أيضً ا كوضع للمحافظة عىل منو الشعر مجددا ً
بعد عملية املعالجة األولية.
زر التشغيل
وضع الطاقة هو اإلعداد االفرتايض عند بدء تشغيل الجهاز .ميكن التبديل بني أوضاع املعالجة الثالثة
بالضغط عىل زر الوضع املراد أسفل زر التشغيل الرئييس.
بغض النظر عن وضعية التشغيل املختارة ،ميكن أيضً ا االختيار بني وضع اإلنزالق أو وضع الثبات
ينصح باستخدام وضع الثبات ملعالجة املناطق الصغرية كاإلبط والعانة .ضعي الجهاز عىل البرشة ،ثم
اضغطي وأطلقي زر التشغيل .انزعي الجهاز من عىل البرشة بعناية قبل االنتقال إىل منطقة املعالجة
التالية.
ينصح باختيار هذا وضع اإلنزالق ملعالجة املناطق الكبرية ،ضعي الجهاز عىل البرشة ،واضغطي عىل زر
التشغيل (اضغطي ألسفل مع االستمرار) ،ثم اجعيل وحدة التحكم اليدوية تنزلق عىل طول الجلد
ِ
مينحك تغطية كاملة للمنطقة التي ترغبني يف
خالل الومضات .حاويل تحريك الجهاز برسعة ثابتة ليك
معالجتها دون أن تتداخل املناطق أو إغفال أي منها.
زر الوضع
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 .15الضامن

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  Cydenأو أي من موزعيها املعتمدين
ا 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 PURE

لطلب الخدمة خالل فرتة الضامن ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين www.smoothskin.com
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 .14استكشاف املشكالت وإصالحها
الحل
يجب التأكد من توصيل وحدة تغذية الطاقة باملقبس الكهربايئ.
يجب التأكد من أن وحدة التحكم اليدوية عىل وضع “االستعداد” (أضغطي عىل
زر االستعداد  /االنتظار مرة واحدة)
يجب التأكد من مواجهة وضغط وحدة استشعار البرشة عىل الجلد
املنطقة التي تحاولني معالجتها داكنة بشدة.
يحتوي جهاز  SMOOTHSKIN PUREعىل وحدة استشعار متطورة تقع عىل
جانبي نافذة املعالجة الكتشاف وتعيني نوع البرشة والوضع املناسب للمعالجة
أتوماتيكياً .جهاز  SMOOTHSKIN PUREغري مناسب لجميع األشخاص وال
ميكن استخدامه ملعالجة البرشة الداكنة جدا ً نظرا ً لطبيعة تقنية الضوء النبيض
املكثف.

املشكلة
عدم إضاءة مؤرشات رشيط الطاقة بوحدة التحكم اليديوية عند الضغط مبواجهة الجلد.

عند الضغط عىل البرشة ،املؤرش األول برشيط الطاقة املوجود عىل جانبي وحدة التحكم
اليدوية يومض باللون األحمر بينام ال يعمل الجهاز

يقوم جهاز  SMOOTHSKIN PUREبعرض رسائل باألعطال املوجودة من خالل
تركيبات مختلفة من األضواء عىل املؤرشات الجانبية لوحدة التحكم اليدوية .يشري
هذا األمر إىل وجود عطل يف الجهاز .يجب التوقف عن االستخدام والدخول عىل
املوقع اإللكرتوين لطلب املساعدة

مؤرشات رشيط الطاقة املوجود عىل جانبي وحدة التحكم اليدوية بوضع التشغيل أو
تومض بنمط غري مألوف مبا يف ذلك ضوء مؤرش الـ  LEDاألحمر.

التوقف الفوري عن االستخدام
يف حالة وجود شكوك بسالمة جهاز  SMOOTHSKIN PUREأو االعتقاد بتلف
الجهاز بأي شكل من األشكال ،يجب التوقف الفوري عن االستخدام والدخول عىل
املوقع اإللكرتوين لطلب املساعدة

وجود خلل ،تلف ،كرس ،أو تشققات بوحدة التحكم اليدوية بالجهاز،نافذة املعالجة،
وحدة تغذية الطاقة أو الكابل.
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بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية:
مالحظة :لقد تم اختبار هذا الجهاز ليتوافق مع القيود املقررة للفئة ب من فئات األجهزة الرقمية طبقاً للجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت
الفيدرالية FCC .وقد تم تصميم هذه القيود لتوفري الحامية املعقولة من أي تشويش ضار قد ينجم عن التثبيت يف املنزل .ويقوم هذا الجهاز
بتوليد طاقة تردد السليك واستخدامها وإصدارها .وإذا مل يتم تثبيت هذا الجهاز واستخدامه وفقاً إلرشادات الرشكة املص ّنعة ،فقد يتس ّبب
بحدوث تشويش ضار لالتصاالت الالسلكية .ومع ذلك ،ال يوجد ما يضمن عدم حدوث تشويش يف أي نوع من أنواع التثبيت .وإذا تسبب هذا
الجهاز يف حدوث تشويش ضار عىل استقبال البث اإلذاعي أو التلفزيوين ،والذي ميكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله ،فإننا
نش ّجع املستخدم عىل محاولة إصالح هذا التشويش باتخاذ تدبري واحد أو أكرث من التدابري التالية:
• تغيري اتجاه أو موقع الهوايئ الخاص باالستقبال

عالمة االمتثال التطبيقية للسالمة الكهربائية
يف أسرتاليا

حامية ضد الصدمات الكهربائية :النوع BF

مطابق ملنظومة حامية البيئة "نفايات
األجهزة الكهربائية واإللكرتونية"  -الصني
RoHS

جهاز مزدوج العزل  -فئة II

تحذير :قد يتسبب اإلشعاع البرصي املنبعث
من الجهاز بإصابة العني.

اتباع التعليامت عند االستخدام.

•توصيل الجهاز مبأخذ تيار كهريب يف دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز االستقبال.

عالمة املطابقة لالتحاد الجمريك يف مجموعة
رشق أفريقيا

عالمة إعادة تدوير نفايات املعدات
الكهربائية واإللكرتونية ( - )WEEEاإلتحاد
األورويب

عالمة االامتثال تريفويل  -أوكرانيا

عالمات املطابقة األوروبية

مطابق ملعايري لجنة االتصاالت الفيدرالية
والتوافق الكهرومغناطييس يف أمريكا الشاملية
FCC EMC

يجب الحفاظ عليه جافًا

• زيادة املسافة الفاصلة بني الجهاز وجهاز االستقبال.
• االتصال باملوزع أو بفني أخصايئ يف مجال الراديو والتلفزيون للحصول عىل املساعدة

 .17املواصفات الفنية

يعمل جهاز  SMOOTHSKIN PUREبنظام الضوء النبيض املكثف عريض النطاق ،باملواصفات الفنية التالية:
• معدل التكرار	:نبضات يدوية كل  0.45إىل  1ثانية (اعتامدا عىل إعداد املعالجة)  ،تشغيل متواصل
تفريغ حر  FWHM = 2.0مليل ثانية
• طول النبضة:
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 .16العالمات والرموز
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الحد األدىن املتوقع للتشغيل هو  10سنوات وفقاً التباع النظام املوىص به.
تشیر عالمة( -CEاملطابقة لألمان والسالمة األوروبية) إلی أن ھذا الجھاز یتوافق مع توجیھات السوق األوروبية املشرتكة ( )EECالتالية:
• توجيه الجهد املنخفض EU / 2014/35
• توجيه التوافق الكهرومغناطييس EU / 2014/30
• توجيه املنتجات املتعلقة بالطاقة .EC / 2009/125
يتوافق جهاز  SMOOTHSKIN PUREمع أحدث معايري السالمة والتعديالت املطبقة عىل األجهزة املنزلية والطبيةEN 55014-1:2017, EN: .
55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014,EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 60601-1-2:2014
(Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 & 15.109, ICES-003 Issue 6.0
يتوافق جهاز  SMOOTHSKIN PUREمع أحدث معايري السالمة والتعديالت املطبقة عىل األجهزة املنزلية والطبية.
تلك هيE IEC 60335-1:2010 + Ams, IEC 60335-2-23:2003 + Ams, EN 62233, IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2- :
57:2011, IEC 60601-1-6:2010 + Ams, IEC 62366-1:2015, IEC 60601-1-9, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008
.and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams
ملزيد من التفاصيل  ،ميكنك االتصال بـ CyDen Ltd
التخلص 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 .رمز إعادة التدوير املوجود عىل املنتج (مخلفات ونفايات إلكرتونية )WEEE-لتذكريك بذلك
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 / 6J - 3سم2
• الحد األقىص لإلخراج البرصي:
 1100 - 510نانو مرت
• الطول املوجي:
 100-240فولت ~  50/60 ،هرتز 0.91 - 1.7،أمبري
• مدخالت خط الطاقة:
بني  5درجة مئوية و  40درجة مئوية
• درجة حرارة التشغيل:
ما يصل إىل  ٪ 93رطوبة نسبيةدون تكاثف
• رطوبة التشغيل:
هكتوباسكال إىل  1060هكتوباسكال
• ضغوط التشغيل:
 3سم  30( 2مم ×  10مم)
• منطقة املعالجة (حجم البقعة):
يتم تصنيف املنطقة املحيطة مبارشة بنافذة املعالجة باعتبارها الجزء التطبيقي ،وميكن أن تصل درجة الحرارة القصوى إىل  60درجة مئوية .تأكدي من استخدام
 SMOOTHSKIN PUREوفقًا لتوجيهات القسم .8
رشوط النقل:
 -25درجة مئوية إىل  +70درجة مئوية
• درجة الحرارة:
ما يصل إىل  ٪ 93رطوبة نسبية دون تكاثف
• الرطوبة:
 500هكتوباسكال إىل  1060هكتوباسكال
• الضغوط:
يف حالة تخزين الجهاز يف درجات حرارة خارج مدى التشغيل املحدد ،يرجى ترك الجهاز ملدة  30دقيقة عىل األقل قبل استخدامه مرة أخرى ،للسامح له بالتكيف
مع درجة الحرارة.
يطلق جهاز  SMOOTHSKIN PUREومضات غري محدودة وتم تصميمه الستعامل مستخدم واحد فقط.
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 عىل الويبSMOOTHSKIN ميكنك التواصل معنا عرب صفحة
www.smoothskin.com

CyDen Limited, Block A
Bay Studios Business Park, Fabian Way
Swansea SA1 8QB UK
*قد يختلف املنتج عن الشكل املوضح يف هذا الدليل
CM12-1652-01 | Type: SSG2
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