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اآلثار الجانبية
عند استخدام جهاز ديو ون وفًقا للتعليامت، تكون اآلثار 
الجانبية الخطرية أو املستمرة نادرة للغاية، ولكن يرجى 

الرجوع للجدول ملزيد من املعلومات.

يُحفظ يف مكان جاف ونظيف بعيًدا عن متناول األطفال.

أسئلة متكررة
يرجى الرجوع ملوقعنا اإللكرتوين لالطالع عىل األسئلة املتكررة 

وإجاباتها.
www.homedics.co.uk/duo-one-faq

املواصفات الفنية
الضوء املنبعث          475 نانومرت إىل 1200 نانومرت

الطاقة املنبعثة                          حتى 5 جول/  سم 2
مستويات الطاقة           5 مستويات
منطقة العالج )نافذة عادية(         3.025 سم2
منطقة العالج )جهاز الوجه(          1.72 سم2

أقىص عدد ومضات           150000 ومضة
محول الطاقة                      240-100 فولت تيار مرتدد 60-50 هرتز

درجة حرارة التخزين          35ºمئوية~60ºمئوية
درجة الرطوبة للتخزين                0%~90%

ضغط التخزين          500~1060 هكتوباسكال
درجة حرارة التشغيل          35ºمئوية~60ºمئوية

درجة الرطوبة للتشغيل         3%~90%
ضغط التشغيل                          700~1060 هكتوباسكال

اآلثار الجانبية الشائعة
تهيج طفيف بالبرشة

احمرار يف منطقة العالج

احمرار شديد أو تورم

حروق أو تقرحات بالبرشة

تغري مؤقت يف لون البرشة

يوضع كيس ثلج أو يستخدم جل األلو فريا 
عىل املنطقة املصابة لتهدئتها. إذا ظلت 

البرشة حمراء أو متهيجة بعد مرور 24-48 
ساعة، ينبغي الحصول عىل استشارة طبية 

قبل الخضوع ألي عالج آخر.

يوضع كيس ثلج أو يستخدم جل األلو فريا 
عىل املنطقة املصابة لتهدئتها. يتم التوقف 

عن العالج واستشارة الطبيب قبل الخضوع 
ألي عالج آخر. يتم اجراء اختبار رقعة جديد 

قبل عالج نفس املنطقة مرة أخرى.

يتم التوقف عن العالج واستشارة الطبيب 
عىل الفور

يتم التوقف عن العالج واستشارة الطبيب.

االجراء

االجراءاآلثار الجانبية النادرة

االجراءآثار جانبية نادرة جًدا

الحلاملشكلة

الحلاملشكلة

الحلاملشكلة

ال يحدث يشء حني أضغط زر التشغيل - ال ينبعث 
منه ضوء.

حني تالمس رأس العالج برشيت، ييضء مؤرش الحالة 
باللون األخرض ويظل ثابتًا )دون وميض( ولكن الجهاز 

ال يبعث أي وميض حني أضغط زر الوميض.

حني تالمس رأس العالج برشيت، يومض ضوء مؤرش 
الحالة األخرض. ال يومض الجهاز حني أضغط زر 

الوميض.

 LED حني أقوم بتشغيل الجهاز، تومض جميع مؤرشات
بشكل مستمر وال يؤدي أي عمل.

تأكدي من أن الوصالت بني مصدر الطاقة والجهاز مؤّمنة وأن املحول 
موصل بالقابس بأمن وأن مقبس الطاقة قيد التشغيل.

من املمكن أن يكون لون البرشة يف املنطقة التي تحاولني عالجها داكناً أكرث. 
سيمنع حساس البرشة الوميض من االنبعاث عىل البرشة الداكنة جداً والتي 

لن يكون العالج بتقنية IPL فيها مالمئًا.

حاويل إعادة ضبط وضعية نافذة العالج عىل البرشة. يف املناطق الشاذة 
مثل منطقة اإلبطني، حاويل شد البرشة ملالمسة البرشة جيدا. حني يكون 
هناك مالمسة جيدة بني نافذة العالج والبرشة، سيتوقف الضوء األخرض 
عن الوميض. يشري ذلك أن الجهاز جاهز إلطالق وميض عندما يكون زر 

الوميض مضغوطاً.

انتهى العمر االفرتايض ملصباح الوميض )150000 ومضة(

لون الشعر

أبيض/رماديفاتح بنيفاتح بنيداكن بنيأسود

لون الشعر

فاتح جًدا
دامئًا

يحرتق
ال ميكن الخضوع

للتسمري

زيتوين
نادًرا ما 
يحرتق
دامئًا

 ميكن التسمري

متوسط
أحيانًا
يحرتق
عادة

ميكن التسمري

زيتوين
نادًرا ما 
يحرتق
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بني
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 يحرتق أبًدا
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ميكن التسمري

أحمر داكن أشقر     
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اكتشاف األخطاء وإصالحها



أوقفي االختبار إذا مل تشعري بارتياح. زيادة مستوى الطاقة 
يزيد من احتامل اإلصابة باآلثار الجانبية. إذا شاهدِت أي 

من اآلثار الجانبية كاالحمرار الشديد أو التقرح، توقفي عن 
االختبار عىل الفور.

انتظري ملدة 48 ساعة وافحيص املنطقة املختربة. إذا بدا الجلد 
يف هذه املنطقة طبيعيًا )بدون رد فعل أو باحمرار خفيف( 

ميكنك متابعة العالج الكامل بأعىل مستوى طاقة ممكن قمتي 
باختباره. ال تعيدي استخدام الجهاز عىل منطقة االختبار ملدة 

أسبوع عىل األقل

عالج الجسم
بعد االنتهاء من اختبار الرقعة، اتبعي تعليامت التجهيز 

املذكورة أعاله، ثم:
اضغطي زر التشغيل بالجهاز. سيبدأ ضوء مؤرش الحالة األخرض 
يف الوميض وسييضء مؤرش مستوى الطاقة 1 )مشريًا للمستوى 

1 وهو أقل إعدادات الطاقة(.
توضع نافذة العالج بحيث تالمس البرشة متاًما. سيتوقف 

الضوء األخرض عن الوميض وسيضبط الجهاز تلقائيًا مستوى 
الطاقة تبًعا للون البرشة. كلام كانت برشتك أفتح، كلام كان 

مستوى الطاقة املطلوب أعىل.
مالحظة: إذا أشار اختبار الرقعة إىل استخدام مستوى طاقة 
مختلف، فعليِك إذا تخطي اإلعدادات يدويًا بالضغط عىل 
زر التشغيل حتى يظهر مستوى الطاقة املرغوب من خالل 

.LED مؤرشات
)GLIDE للمستويات 1 و2 و3 )طاقة أقل - وضعية االنزالق

اضغطي زر الوميض لفرتة بينام تنزلق رأس املعالجة ببطء 
عىل البرشة مع الحفاظ عىل املالمسة بشكل ثابت. اضبطي 

الرسعة أثناء تحريك الجهاز بحيث تصبح النافذة عىل منطقة 
جديدة من البرشة يف كل مرة يكون فيها وميض. مبجرد معالجة 

املنطقة بالكامل، برشط أن يستمر الشعور بالراحة، ميكنك 
تكرار األمر خمس مرات لضامن أفضل تغطية.

)STAMP للمستويات 4 و5 )طاقة أقل - وضعية الدمغ
اضغطي زر الوميض وانتظري الوميض/ صوت الفرقعة.

انتقيل للمنطقة التالية من البرشة وانتظري حتى يتوقف مؤرش 
LED األخرض عن الوميض ثم اضغطي مرة أخرى.

كرري العمل عىل املنطقة بالكامل مرة أخرى مع الحرص عىل 
عدم تجاوز أي منطقة أو ترك أي ثغرات.

عالج الوجه
ضعي املحول الكهريب لقطعة الوجه عىل نافذة العالج كام 

هو موضح، ثم استمري يف العمل كام يف حالة عالج الجسم - 
انظري ما سبق. أجري دامئا اختبار رقعة الجلد أوال ألن الوجه 

عىل وجه الخصوص منطقة حساسة.
لتجنب الشعور بأي انزعاج يف العني، 

ننصح شدة بغلق العينني أثناء وميض 
الوحدة.

ال يستخدم الجهاز فوق خط الوجنتني 
حول العينني أو الحواجب حيث ميكن 
أن يتسبب ذلك يف رضر بالغ للعينني.

ال يُنصح باستخدام أجهزة العالج بتقنية 
IPL عىل شعر وجه الذكور حيث ميكن 

أن يسبب مظهر أنثوي كاملراهقني 
ملالمح الوجه.

أيقاف تشغيل الجهاز ووقت التربيد
ال يستخدم لفرتة أطول من 30 دقيقة يف الجلسة الواحدة 

بعد 30 دقيقة، يتم إغالق تشغيل الجهاز وتركه ليربد ملدة 10 
دقائق قبل استخدامه مرة أخرى.

إذا تم تشغيل الجهاز ومل يتم استخدامه ملدة 3 دقائق أو أكرث، 
فسوف يغلق أوتوماتيكيًا. اضغطي زر التشغيل مرة أخرى 

إلعادة تفعيله.
بعد االستخدام ينبغي إيقاف تشغيل الجهاز بالضغط عىل زر 

التشغيل ثم فصله من املأخذ الرئييس.

جدول العالج
املستويات 1 و2 و3

ميكن تكرار العالج حتى مرتني أسبوعيًا. يتم تنفيذ العالجات 
الفردية أرسع يف وضعية االنزالق GLIDE وهي الوضعية 

األلطف عىل البرشة الحساسة واألدكن لونًا، ولكن قد يتطلب 
األمر مزيًدا من مرات العالج لتحقيق النتائج املرغوبة.

املستويات 4 و5
ينبغي تكرار العالج كل أسبوعني حتى تحقيق النتائج املرغوبة 
)عادة يتطلب األمر 5 إىل 6 مرات عالج( ميكن إجراء عالجات 
املتابعة التكميلية حسب الحاجة، ولكن ينبغي أن يفصل بني 

كل فرتة عالج وأخرى أسبوعني عىل األقل.
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يعمل ديو ون متاًما بنفس طريقة عمل أجهزة IPL املحرتفة 
التي تستخدمها الصالونات والعيادات.

يتم توجيه وميض الضوء النبيض املكثف )IPL( نحو الجلد 
وتنتقل الطاقة الضوئية عىل طول صبغ الشعر، حيث يتم 

تحويلها إىل طاقة حرارية. حيث تعطل الطاقة الحرارية 
بصيالت الشعر فتمنع منوه. سيسقط الشعر املعالج بصورة 
طبيعية خالل أسبوعني من العالج ولن ينمو مجدًدا. يكون 
العالج فعاالً فقط عىل الشعرات التي تكون يف طور النمو 

النشط يف ذلك الوقت، لذلك من املهم متابعة العالج لعدة 
مرات خالل فرتة اثني عرش أسبوًعا لضامن معالجة جميع 

الشعرات. سيعتمد جدول العالج عىل مستوى الطاقة املختار 
للعالج. ميكن العثور عىل مزيد من التفاصيل يف صفحة 7.

ما املتوقع من الجهاز
أثناء العالج، من الطبيعي أن تتوقع:

سامع صوت يف الخلفية يشبه صوت املروحة
وميض من الضوء وصخب مع كل ومضة. إذا كانت نافذة 

العالج تالمس الجلد متاًما، فلن يرض الوميض بالعيون، ولكن 
من أجل السالمة ال نزال ننصح باالبتعاد عن الوميض.

احساس بالدفء أو اللسعات الخفيفة، خاصة عند معالجة 
مناطق أكرث حساسية

بعد العالج
بعد العالج مبارشة من الشائع حدوث بعض االحمرار املؤقت 
للجلد ولكن ينبغي أن يهدأ يف غضون 24 ساعة. )انظر قسم 

“اآلثار الجانبية” ملزيد من املعلومات التفصيلية(
يف غضون أسبوعني سيبدأ الشعر املعالج بالسقوط ولكن يف 
البداية سيظل هناك شعرًا آخر غري معالج ينمو يف املنطقة. 
بعد كل عالج الحق سيصح الشعر الذي سينمو مجدًدا أكرث 

هشاشة كام سيقل عدده يف كل مرة.
بعد12 أسبوًعا من العالج سيقل منو الشعر بشكل طبيعي 

وبصورة ملحوظة ويف بعض الحاالت تصبح املنطقة خالية من 
الشعر متاًما عند هذه املرحلة.

ال تنيس تجنب التعرض للشمس خالل فرتة العالج. يتم تغطية 
هذه املنطقة املعالجة أو استخدام كريم واقي من الشمس ذو 
درجة حامية عالية ملدة أسبوعني عىل األقل حتى انتهاء العالج.

استمرار العالج
عادة ما يكفي عالج املتابعة الشهرية التكمييل للحفاظ عىل 
املنطقة خالية من الشعر وذات ملمس حريري. بعض الناس 
يجدون أن برشتهم تظل خالية من الشعر دون الحاجة ملزيد 

من العالج.

طريقة االستخدام

التجهيز
اقرأي كل تعليامت احتياطات السالمة والتحذيرات الواردة يف 

بداية هذه النرشة والتزمي بها.
احريص عىل حالقة املنطقة التي ستقومني بعالجها )ال تنزعي 
الشعر بالشمع أو بالنتف أو باملالقيط حيث يجب أن تكون 
بصيلة الشعر موجودة تحت البرشة للعمل عىل إزالتها عن 

)IPL طريق
تأكدي من نظافة الجلد وجفافه وخلوه من أي مستحرضات 

تجميل )كاملساحيق والكرميات واملاكياج ومضادات التعرق أو 
مزيالت العرق(.

صيل سلك الطاقة بالقابس املوجود يف قاعدة الجهاز ثم أدخيل 
القابس يف املنفذ الكهريب.

سيومض مؤرش مستوى الطاقة األزرق/ أبيض ثم ينطفئ 
ويستمر ضوء مؤرش الحالة األخرض يف الوميض.

اختبار رقعة الجلد
ينبغي إجراء إختبار رقعة عىل الجلد قبل معالجة أي منطقة 
جديدة بالجسم ب48 ساعة لتحديد مدى تفاعل برشتك مع 

العالج واختيار مستوى الطاقة املثايل لالستخدام.
اتبعي تعليامت االستخدام املذكورة أعاله.

اضغطي زر التشغيل بالجهاز. سيبدأ ضوء مؤرش الحالة األخرض 
يف الوميض وسييضء مؤرش مستوى الطاقة 1 )مشريًا للمستوى 

1 وهو أقل إعدادات الطاقة(.
توضع نافذة العالج عىل منطقة االختبار حيث تالمس البرشة 
متاًما. مبجرد مالمستها للبرشة، سيضبط الجهاز تلقائيًا مستوى 
الطاقة تبًعا للون البرشة. إال أنه يف حالة االختبار، ستتجاوزين 

هذه الخطوة.
فقط اضبطيه يدويًا عىل املستوى 1 بالضغط عىل زر التشغيل 

باستمرار حتى ييضء مؤرش LED واحد فقط. وهو أقل 
مستوى للطاقة.

سيطلق الجهاز أول ومضة عند مستوى الطاقة 1 بالضغط عىل 
زر الوميض. سرتين وميًضا ساطًعا وتسمعني صوت فرقعة وقد 

تشعرين بلسعة خفيفة أو إحساس بالحرارة أو كليهام مًعا.
يف حال مل تشعري بأي انزعاج بدون سبب، حريك رأس الجهاز 

املعالج نحو الجزء التايل من البرشة يف منطقة االختبار 
واستخدمي زر التشغيل لتزيدي قوته للمستوى التايل. يف حال 
كنِت تشعرين بالراحة يف االستخدام، استمري يف التحريك مع 
زيادة مستوى الطاقة حتى الوصول ألقىص مستوى طاقة رقم 

.5

 طريقة العمل
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التعرف عىل جهازك
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قطعة مخصصة للوجه

نافذة العالج
حساس للبرشة

زر الوميض

ضوء مؤرش الحالة )اخرض(

مؤرش مستوى الطاقة )من 1 إىل 5(

زر التشغيل

محول/ كابل التشغيل

مقبس



كمية الضوء التي قد تترسب مبستوى آمن. ومع هذا،
ال ينبغي استخدامه عىل الوجه أعىل خط الوجنتني أي حول 

العينني أو الحاجبني أو الرموش.
ال توجه الجهاز مبارشة نحو العينني أو تحاول تفعيل الوميض 

بالقرب من العينني.
ال يجب النظر مبارشة يف الضوء املنبعث من نافذة العالج.

نويص باستخدام الجهاز يف غرفة جيدة اإلضاءة والنظر بعيًدا 
عن الجهاز حني يومض الجهاز عىل البرشة.

السالمة العامة:
يستخدم فقط تبعا إلرشادات االستخدام.

ال يستخدم الجهاز إذا كنت تعانني من الرصع.
ال يستخدم إذا كنت تخضعني/ خضعت من قبل للعالج 

باإلشعاع أو العالج الكيميايئ خالل األشهر الثالثة السابقة.
ال يستخدم إذا كنت خضعت لعملية زرع نشطة مثل زرع 

جهاز تنظيم نبضات القلب، أو مضخات األنسولني أو أي 
أجهزة شبيهة.

ال يستخدم إذا كنت قد تناولتي مضاًدا حيويًا ترتاسيكلني خالل 
األسبوعني السابقني.

ال يستخدم إذا كنت تعانني من حاالت أيض مرضية مثل داء 
السكري.

ال يستخدم إذا كنِت حاماًل أو ترضعني رضاعة طبيعية.
ال يستخدم ألي أغراض أخرى غري إزلة الشعر.

ال ينبغي استخدام الجهاز أو إصالحه ألنه يحتوي عىل مكونات 
كهربية خطرية قد تسب رضًرا بدنيًا.

ال يستخدم الجهاز مع أي إكسسوارات إضافية ال تكون جزًءا 
من الغرض املخصص الستخدام الجهاز.

ينبغي فصل سلك الطاقة من املنفذ الكهريب بالحائط بعد 
االستخدام. ملحوظة: 

ال يستخدم الجهاز حني يحتمل مالمسته للسوائل )مثال: 
بالقرب من أحواض االستحامم والدش أو أي حاويات أخرى 
تحتوي عىل املياه.( فقد يسبب ذلك اإلصابة بصدمة كهربية.

ال يجب غسل أو غمر أي جزء من الجهاز يف السوائل.
ينزع قابس الجهاز عىل الفور إذا سقط يف السوائل ثم يتم 

االنتظار ملدة دقيقتني عىل األقل قبل إزالته من السائل. 
ال يستخدم الجهاز مرة أخرى، يجب االتصال مبركز خدمة 

العمالء.
ال تستخدم الجهاز إذا ظهرت أي عالمات رضر عليه. فقد 

يسبب ذلك اإلصابة بالرضر.
يجب إبعاد الجهاز عن شعر الراس لتجنب أي احرتاق طارئ.

يجب إبعاد الجهاز عن أي أغراض أخرى غري البرشة أثناء 
العالج )كاألقمشة أو الفرش أو األسالك أو الكابالت أو 

األربطة...إلخ( لتجنب أي حوادث.

ينبغي استخدام الجهاز مع وحدة مصدر الطاقة املرفقة مع 
الجهاز:
باور تك

SW24C-12002000-EU :رقم املوديل
املنفذ: 240-100 فولت ~ 50/60 هرتز 1.0 أمبري

2000 مليل أمبري
املخرج: 12 فولت --- 

تحذيرات
هذا الجهاز غري مخصص لالستخدام من قبل األشخاص 

ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية القليلة ما مل 
يتم توجيههم من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم، وفًقا 
لتعليامت االستخدام. ميكن استخدام هذا الجهاز من قبل 

األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 سنة وأكرث واألشخاص 
الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية قليلة أو نقص 

يف الخربة واملعرفة إذا كان هناك من يرشف عليهم أو يرشدهم 
بتعليامت استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم املخاطر الذي 
ينطوي عليها. ال ينبغي أن يلعب األطفال بالجهاز. ال ينبغي 

القيام بعمليات التنظيف والصيانة بواسطة األطفال بدون 
إرشاف. مل يتم اختبار تأثري االستخدام عىل األشخاص أقل من 

18 عاًما وهي غري معروفة.

يُحفظ بعيًدا عن متناول األطفال

توضيح بشـأن النفايات الناجمة عن األجهزة الكهربائية 
واإللكرتونية

يشري هذا الرمز إىل أنه ينبغي عدم التخلص من املنتج 
مع سائر املخلفات املنزلية األخرى يف جميع أنحاء االتحاد 

األورويب. لتفادي حدوث رضر محتمل بالبيئة أو الصحة 
البرشية بسبب التخلص من النفايات بطرق غري خاضعة 
للضوابط، يُرجى إعادة تدويرها عىل نحو مسؤول لتعزيز 

إعادة االستخدام املستدام للمواد. إلعادة جهازك املستخدم، 
يُرجى استخدام نظام اإلعادة والتجميع أو االتصال باملتجر 

الذي اشرتيت املنتج منه. وميكن للمتجر استالم املنتج منك 
ألغراض إعادة التدوير اآلمن عىل البيئة.
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مرحباً
مرحباً بكم مع منتج ديو ون - الحل الجديد طويل األجل لتقليل منو الشعر بأمان وفعالية.

يرجى قراءة جميع التعليامت والتحذيرات واحتياطات السالمة بعناية قبل االستخدام.

صمم جهاز ديو ون لالستخدام عىل األرجل واإلبط وخط البيكيني والصدر واملعدة والظهر والذراعني وعىل الوجه أسفل عظام 

الوجنتني ]إال أنه ال ينصح باستخدامه عىل شعر وجه الرجال[. وهو يعمل عن طريق توجيه الطاقة الضوئية عرب صبغ الشعريات 

فتتحول لطاقة حرارية تعطل مفعول بصيلة الشعر فتمنع الشعر من النمو مرة أخرى.

لون الشعر

تقنية IPL إلزالة الشعر تقنية فعالة للشعر األسود والبني واألشقر الداكن ولكن ليس عىل الشعر األبيض أو الرمادي أو األحمر

أو األشقر الفاتح الذي ال يحتوي عىل أصباغ كافية لتوجيه الطاقة الضوئية. كلام كان الشعر قامتًا

كلام ظهرت النتائج أرسع.  

لون البرشة

 ميكن استخدام هذا الجهاز عىل أنواع البرشة من I إىل V ولكن ال يجب استخدامه عىل البرشة ذات اللون البني الداكن 

)النوع VI(. حيث يتم تحويل كم كبري من الطاقة الضوئية إىل حرارة بالبرشة )بداًل من تحويلها إىل حرارة عىل الشعر.(

انظر الغالف الداخيل لإلطالع عىل جدول أنواع البرشة وألوان الشعر.

أمن البرشة
ال تستخدم هذا الجهاز عىل البرشة التي تعرضت ألشعة 
الشمس أو مستلقي عىل رسير يف الشمس خالل األربعة 

أسابيع السابقة )لفرتة تزيد عن 15 دقيقة بدون واقي(. يزيد 
التعرض للشمس من إمكانية تعرض البرشة ألي آثار جانبية 

محتملة للعالج بتقنية IPL )مثل االحمرار والحرق وتغري 
اللون(.

تجنبي التعرض للشمس ملدة أسبوعني عىل األقل بعد العالج 
أو استخدام كريم وقاية من الشمس مبعامل وقاية أكرث من 

.30
يجب دامئًا إجراء اختبار عىل جزء من البرشة قبل 48 ساعة 

من عالج املنطقة ألول مرة.
ال يستخدم عىل البرشة املترضرة أو املجروحة أو إذا كان لديك 

تاريخ مع تفيش مرض الصدفية أو الهربس يف منطقة العالج.
ال يستخدم إذا كنت تعانني من تشكل ندبة جادرية.

ال يستخدم إذا كنت تعانني من رسطان الجلد أو عىل املناطق 
املعرضة لإلصابة بأورام.

ال يستخدم عىل البقع الداكنة كالنمش والوحامت والشامات 
والثآليل والبثور.

ال يستخدم عىل الوشوم أو عىل املكياج الدائم.
ال يستخدم عىل أجزاء الجسم الحساسة كالحلامت واألعضاء 

التناسلية أو حول فتحة الرشج.

ال يستخدم إذا كنت تعانني من حساسية الضوء، أو إذا كنت 
تعانني من أمراض أخرى تتعلق بالحساسية للضوء أو كنت 

تتناولني أدوية ميكن أن تسب التحسس للضوء مثل ريتني إيه 
أو أكيوتان أو أدوية ريتينويدات أخرى.

ال يستخدم يف حال خضعت لتقشري البرشة أو أي عمليات 
أخرى عىل سطح البرشة خالل األسابيع الثامنية األخرى.

ال يُصِدر وميًضا مستمرًا )واحًدا تلو اآلخر( عىل أي مكان من 
البرشة أثناء العالج فقد ترتاكم الحرارة مام ميكن أن ينشأ عنه 

احتامل اإلرضار بالبرشة أو حدوث ندوب بها.
توقفي عن استخدام املنتج عىل الفور إذا الحظِت أي احمرار 

زائد للبرشة أو تقرحات أو حروق.
ال يستخدم عىل األغشية املخاطية كام يف األنف أو األذنني.
ال يستخدم عىل الثقوب أو أي اغراض معدنية كاألقراط أو 

املجوهرات.
ال يجب استخدام سوائل قابلة لالشتعال كالكحول أو األسيتون 

لتنظيف البرشة قبل استخدام الجهاز.
قد يتسبب استخدام هذا الجهاز يف تغري لون البرشة بشكل 

مؤقت.
سالمة العينني

ينبعث من الجهاز ومضات بضوء نابض شديد وقد يكون ُمرًضا 
للعني إذا مل يستخدم الجهاز حسب التوجيهات. لسالمتك، 

صمم الجهاز ليومض فقط حني يالمس البرشة وبالتايل يحد من 

 تحذيرات واحتياطات أمنية
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احلقي الشعر يف املنطقة التي ترغبني يف عالجها )ليصبح طوله 1مم أو أقل( ثم نظفي البرشة وجففيها.  .1
 LED 2.  يتم توصيل الجزء ملعدين للطاقة بالجهاز وتوصيل القابس باملأخذ الرئييس للتيار. ستومض جميع املؤرشات

عىل الجهاز ثم تنطفئ عدا الضوء باللون األخرض الذي يشري للحالة والذي سيظل مضيئًا.
3.  اضغط زر التشغيل لتفعيل الجهاز. سيومض مؤرش الحالة ذو الضوء األخرض وسينتقل الجهاز إىل الوضع االفرتايض 

ألدىن مستوى طاقة )املستوى 1 = ضوء أزرق واحد(.
4.  امسيك الجهاز عند املنطقة التي ترغبني يف عالجها مع التأكد من أن النافذة العالجية مالمسة للبرشة متاًما. سيتوقف 

الضوء األخرض عن الوميض ليشري إىل حالة تالمس جيدة مع البرشة وسيضبط مستوى الطاقة نفسه ذاتيًا ليناسب 
درجة لون برشتك.

5.  إذا كانت برشتك حساسة، قد تحتاجني لتقليل الطاقة إلعدادات أقل. نويص بشدة بعمل اختبار الرقعة لتقييم الحالة 
قبل القيام بجلسة عالجية كاملة )انظري صفحة 6 من دليل التعليامت(. لضبط مستوى الطاقة يدويًا، اضغطي زر 

الطاقة حتى يشري للمستوى املرغوب فيه.
6.  ملستويات الطاقة 1 و2 و3 - وضعية االنزالق

وجهي زر الفالش نحو األسفل ومرري الجهاز ببطء لينزلق عىل برشتك بينام ينتج مجموعة من الوميض.
ملستويات الطاقة 4 و-5 وضعية الدمغ

اضغطي زر الفالش مرة واحدة ثم حريك الجهاز للرقعة التالية من البرشة قبل الضغط مرة أخرى. سينتج ومضة واحدة 
مع كل ضغطة.

دليل التشغيل الرسيع

ديو
ون
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دليل التعليامت

جهاز إزالة الشعر اآلمن
رسيع وآمن وطويل املفعول

ديو
ون


