Clinique Sonic System
فيظنتلاو ةيقنتلا ةاشرف
user guide/guide d’utilisation
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إرشادات مهمة للسالمة واألمان

عند استخدام املنتجات الكهربائية ،ال سميا بوجود األطفال ،ينبيغ احلرص عىل أخذ احتياطات
السالمة األساسية ،وعىل سبيل الذكر ال احلرص ،ما ييل:
قراءة اكفة التعلميات قبل االستخدام
خطر – للحد من خطر الصعق بالكهرباء:

	 .1عدم وضع أو ختزين “قاعدة الحشن” أو السلك يف ماكن مكشوف قابل للتعرض اخلطأ للوقوع
والغرق يف حوض االستحامم.

	 .2عدم وضع “قاعدة الحشن” أو إسقاط “قاعدة الحشن” أو السلك يف املاء أو أي سائل .فقاعدة
الحشن ليست للغمر أو لالستخدام يف امحلام.
	 .3عدم الوصول أو إمساك “قاعدة الحشن” أو السلك الذي وقع أو سقط يف املاء .اإلرساع إىل
فصله فورًا.
حتذير – للحد من خطر احلروق ،الصعق بالكهرباء ،النريان ،أو اإلصابة باجلروح:

	 .1حرص استخدام هذا اجلهاز مضن ما هو حمدد وموحض يف هذا الدليل.

	يفظ بعيدًا عن متناول األطفال .اإلرشاف واالنتباه رضوريان عند استخدام هذا اجلهاز ،أو قريبا
ُ .2
من أفراد ذوي االحتياجات اخلاصة أو بإعاقات معينة.
	 .3عدم استخدام أي مرفقات غري موىص هبا من قبل املصنّع.

	 .4إبقاء السلك بعيدا جدًا عن األسطح الساخنة .عدم لف السلك حول اجلهاز.

	 .5عدم تشغيل هذا اجلهاز إذا اكن هناك أي تلف يف السلك أو املوصل/قابس التوصيل بالكهرباء ،أو إذا اكن
ال يعمل بشلك حصيح ،إذا اكن قد ترضر بسبب سقوطه عىل األرض ،أو إذا تعرضت “قاعدة الحشن”
للوقوع عىل األرض أو إسقاط السلك يف املاء .جيب اتباع بطاقة التعلميات املرفقة إلرجاع األجهزة التالفة
أو املترضرة .ال حتاولوا إصالح هذا املنتج .يرىج منمك زيارة أقرب موزع ملنتجات لكينيك.
	 .6عدم وضع اجلهاز عىل أسطح لينة ،مثل رسير أو أريكة.
	 .7عدم استخدام اجلهاز أثناء النوم أو الشعور بالنعاس.

	 .8عدم إسقاطه أو إدخال أي يشء يف فتحاته.

	 .9عدم استخدام اجلهاز يف اهلواء الطلق أو تشغيله يف جمرى من األوكجسني.
	.10عدم استخدام وصلة سلك مع هذا اجلهاز.

 .11عـــدم محــل أو رفـــع “قاعدة الحشن” بــالــســلــك املـــوصـــول هبــا أو اســتــخــدام السلك
مكقبض أو ممسك.
إن املو ّرد غري مسؤول عن أي خسائر تمجن عن عدم اتباع تعلميات التشغيل املذكورة ،أو عن
أي إصالح غري حمرتف أو عن طريقة تشغيل غري حصيحة .جيب حرص استخدام هذا اجلهاز
بالطريقة املوحضة يف هذا الدليل فقط.

إلعادة الحشن ،ضع قاعدة الحشن عىل سطح جاف وصلب ومستوي .أبسط سلك يو إس يب إىل
اكمل طوله ،وأدخل املقبس يف :مدخل يو إس يب يف جهاز كومبيوتر مدرج أو معمتد من يو إل برمق
إيه إن إس آي /يو إل
 ،أو مصدر كهربايئ تصنيف  2مدرج أو معمتد من يو إل برمق يو
 ،أو مصدر كهربايئ مبخرج يو إس يب مدرج أو معمتد من يو إل برمق يو إل
إل
إل يب إس .كثري من أجهزة الكومبيوتر هبا العديد من خمارج يو إس يب .عند إعادة حشن فرشة
التنظيف من خالل جهاز كومبيوتر ،جيب فصل مجيع األجهزة املوصلة مبخارج يو إس يب األخرى.
عدم ملس اجلهاز بأدوات حادة أو ساخنة .عدم لف السلك حول اجلهاز.
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حفظ هذه اإلرشادات/التعلميات
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جهاز فرشاة التنظيف والتنقية بنظام
اخلاصة بك
سونيك من
  أجزاء/قطع اجلهاز( :مشاهدة الرمس التوضيحي يف داخل غالف)
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فرشاة التنظيف
قاعدة الحشن
رأس الفرشاة
فرشاة برأس زاوية :شعريات/ألياف خرضاء اللون مصممة خصيصا ملنطقة  ،Tاجلبني ،الذقن
شعريات/ألياف بيضاء مصممة خصيصا ملنطقة اخلدود
ضوء مؤرش عىل معلية الحشن
زر تشغيل/إغالق
مقبض/ممسك مرحي

تتيح اآلن فرصة امجلع بني مستحرض التنظيف
السلطة والتخصص يف التنظيف،
ُ
املفضل وبني فرشاتنا األوىل يف جهاز سونيك للحصول عىل مست ٍو جديد من النظافة والنقاء.
ممصه أطباء يف البرشة لتنظيف املنطقة األكرث حاجة إىل تنظيف .فقط  1دقيقة 2 ،مرات
يف اليوم .يزيل الشوائب واألوساخ وامللوثات عن سطح البرشة ملظهر ومسام أكرث نقا ًء .عند
إىل حيث وجود االوساخ
تنظيف أجزاء منطقة  Tالعميقة ،يصل نظام سونيك من
والزيوت اليت تتسبب بوجود شوائب يف البرشة .لطيف عىل البرشة ولكن بفعالية أعىل
من التنظيف باليدين .البرشة تصبح أفضل استعدادا لتليق معاجلات العناية بالبرشة .مع
االستخدام املتواصل ،تصبح البرشة ذات مظهر ومملس أكرث سالسة وتألقا وحصة.

•فرشاة التنظيف مضادة لملاء – ميكن استخدامها يف امحلام .حتذير :قاعدة الحشن ليست
للحصول
للغمر باملاء أو لالستخدام يف امحلام .ميكن زيارة
عىل معلومات إضافية.

حتذيرات وتنبهيات هامة

يف حال كنمت حتت رعاية الطبيب ألي طفح جلدي أو تعتقدون معاناة برشتمك من حالة ما،
” .جيب عدم مشاركة أي
يرىج استشارة الطبيب قبل استخدام “نظام سونيك من
خشص يف فرشاتك.
جيب تفادي استعامل اجلهاز مع أي مستحرضات تنظيف حتتوي عىل حبيبات خرزية أو
جزيائت للتقشري .جيب عدم استعامله عند منطقة العينني.

” خدمة الصيانة بعد االستعامل .وهذا املنتج هو
ال يوجد لـ “نظام سونيك من
لالستخدام املزنيل فقط .جيب عدم حماولة إصالح هذا املنتج .السلك غري قابل لالستبدال.
يف حال حدث عطب أو تلف يف السلك ،جيب طع التيار الكهربايئ عن “قاعدة الحشن” .ألي
إليمك .جيب استخدام “قاعدة
استفسارات ،الرجاء زيارة أقرب حمل لبيع منتجات
.
الحشن” والفرشاة املصنوعة واملصممة خصيصا لنظام سونيك من
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تعلميات التشغيل

جتهزي النظام لالستعامل
قبل االستعامل ألول مــرة ،جيب حشن جهاز فرشاة التنظيف ملدة
ساعة عىل األقل.
قبل املبادرة باالستخدام ألول مرة ،تفتح علبته وإزالة مجيع مواد التعبئة والتغليف.

إمساك “الرأس الفرشاة” ،عىل شلك زاوية مواجهة ،حبيث تمتاىش مع القرص املوجود عىل
املقبض .الضغط برفق ولكن حبزم “الرأس الفرشاة” عىل القرص حىت مساع “طقطقة”.

إلعادة الحشن ،ضع قاعدة الحشن عىل سطح جاف وصلب ومستوي .أبسط سلك يو إس يب
إىل اكمل طوله ،وأدخل املقبس يف :مدخل يو إس يب يف جهاز كومبيوتر مدرج أو معمتد من
 ،أو مصدر كهربايئ تصنيف  2مدرج أو معمتد
يو إل برمق إيه إن إس آي /يو إل
 ،أو مصدر كهربايئ مبخرج يو إس يب مدرج أو معمتد من يو إل
من يو إل برمق يو إل
إل يب إس .كثري من أجهزة الكومبيوتر هبا العديد من خمارج يو إس يب.
برمق يو إل
عند إعادة حشن فرشة التنظيف من خالل جهاز كومبيوتر ،جيب فصل مجيع األجهزة املوصلة
مبخارج يو إس يب األخرى.

وضع “فرشاة التنظيف” يف “قاعدة الحشن” مع زر تشغيل/إيقاف مواجه لألمام .ميكن إمحاء
“فرشاة التنظيف” أثناء الحشن ،ولكن هذا ليس مؤرشًا لتشغيل “فرشاة التنظيف” .ال جيب
اإلفراط يف حشن اجلهاز.

عند االستعامل ،ظهور ضوء برتقايل اللون يشري إىل اخنفاض قوة حشن البطارية.
زر تشغيل/إغالق

برتقايل بالاكمل

حال/وضع البطارية
منخفض

أثناء الحشن ،يشري ظهور الضوء األخرض إىل اكمتال الحشن.

زر تشغيل/إغالق

حال/وضع البطارية

معلية الحشن جارية

برتقايل متقطع

اكمل الحشن

أخرض لكي

إرشادات وتعلميات االستعامل

مدة التنظيف املوىص هبا تصل لغاية  1دقيقة .عدم استخدام الفرشاة عند منطقة العينني.

نوع البرشة واملنظف املستخ َدم سيحددا مرات ووقت استخدام “فرشاة التنظيف” .نويص
بالبدء باستخدام “فرشاة التنظيف” ملدة  30ثانية ،مرة واحدة يف اليومُ .تتبع باستخدام
املرطب .عند االرتياح ،حماولة العثور عىل روتني يتألف من  1دقيقة ،مرتني يف اليوم .جيب
إجياد الروتني الذي يعمل بشلك أفضل مع البرشة مرتني يوميا.

• قبل استخدام “فرشاة التنظيف” ،جيب إزالة املاكياج الذي حول منطقة العني.
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•يوضع مكية من مستحرض تنظيف مالمئ لنوع البرشة فوق برشة مرطبة أو مبارشة عىل
“الراس الفرشاة” املبلل .التنظيف بالفرشاة ويه جافة قد يسبب بهتيج البرشة.

•لتحقيق أقىص قدر من الفوائد من فرشاة من نوعني خمتلفني من األلياف والشعريات :يمت
التدليك حبركة دائرية عند منطقة اخلد باستخدام الشعريات البيضاء .لتنظيف منطقة  ،Tإمالة
“الرأس الفرشاة” الستخدام الشعريات اخلرضاء واالنتقال إىل حدود الوجه حبراكت إىل
األعىل واألسفل .جيب جتنب منطقة العني .الفرشاة تعمل بشلك أفضل إذا حمست بانساهبا
بلطف فوق البرشة  -ليس هناك حاجة للضغط.
• التدليك ملدة  5ثوان تقريبا عىل اجلبني ،اآلنف والذقن و  15ثانية للخدين ،املدة اللكية يه 30
ثانية .عند مضاعفة الوقت للدقيقة ( ،)1جيب زيادة وقت لك منظقة إىل الضعف.

• الضغط عىل الزر إليقاف فرشاة التنظيف أو تتوقف الفرشاة آليًا بعد  30ثانية .إلعادة تشغيل
الفرشاة ،قويم بضغط زر التشغيل مرة أخرى.
• جيب شطف وغسل الفرشاة جيدًا بعد لك اسعامل .القيام بنفض الفرشاة بلطف للتخلص

من املاء الزائد والمساح للفرشاة لتجف باهلواء .تنظيف اجلزء اخلليف من “الرأس الفرشاة”

واملقبض الذي حتهتا مرة واحدة يف األسبوع عىل األقل.

التأكد دامئا من فصل “قاعدة الحشن” عن منفذ  USBقبل التنظيف .عدم إغراق “قاعدة
الحشن” يف املاء أو السوائل األخرى .لتنظيفها ينصح مبحسها بقطعة مقاش نامعة ورطبة.

جيب استبدال “الرأس الفرشاة” عند مالحظة إهرتاء الشعريات .للحصول عىل أفضل النتاجئ،
ميكن استبداهلا لك  3أهشر .استخدام “فرشاة التنظيف” إلزالة ماكياج قد يرتك أثار وبقع
عىل الشعريات ،ولكن لن يؤثر عىل أداهئا .يف حال تغري لوهنا ،يمت تنظيف “الرأس الفرشاة”
باملاء والصابون اخلفيف.

للتخزين ،فصل “قاعدة الحشن” .تنظيف الوحدة وتركها حىت جتف متاما .ميكن لف السلك،
ولكن مع احلرص عىل عدم إلتوائه/برمه أثناء لفه.

السفر مع نظام سونيك من

بقابلية محله إىل أي ماكن .وعندما يكون اجلهاز محشونا
يمتزي نظام سونيك من
متاما ،فهو ميكن أن يعمل لغاية  3ساعات ( 180دقيقة) بدون احلاجة إىل إعادة الحشن
أثناهئا .جيب تغطية الرأس الفرشاة لوقاية شعرياهتا من أي تلف.

مواصفات املنتج من حيث الشلك واالسهتالك الكهربايئ

• مدة حياة البطارية عندما تكون محشونة متاما ،هو  3ساعات ( 180دقيقة الستعامل متواصل)

• املدة اليت يستغرقها لحشنه لكيا هو  24ساعة اكملة

• مقياس “قاعدة الحشن” ُمجسل  5فولت تيار مبارش؛ ومقبض إعادة الحشن هو  1.2فولت

• املنتج مزود باإلرشادات والتوجهيات الواجب اتباعها يف التطبيق.

إرشادات التخلص من اجلهاز

•	يف حال استحالة إعادة حشن البطارية .قبل ريم/التخلص مهنا ،جيب استخدام اجلهاز حلني فراغ
البطارية متاما من التيار.
•	ال ُترىم البطارية يف سلة املهمالت العادية.

•حيتوي اجلهاز عىل بطارية قابلة إلعادة الحشن نيلك هيدريد معدين ( .)NiMHيف هناية
معره االفرتايض ،يرىج التخلص منه بطريقة آمنة ووفق القواعد والنظم احمللية.
تنبيه :عدم حرقه أو إلقائه يف النار.
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ُيطبق “الضامن احملدود” فقط عىل االستخدام الخشيص ،أو املــزيل .و
ال تقدم أي مضان شفويا اكن أو خطيا ،رصحيا أو مضنيا ،الستخدام املنتج ألغراض
مهنية أو جتارية .وإىل احلد الذي يحمس به القانون ،باستثناء ما يتعلق باملسهتلك ،فإن
تتنصل من اكفة الضامنات الضمنية ،مبا
االستخدام الخشيص أو املزنيل ،فإن
يف ذلك أي مضانات مضنية خاصة بالتسويق أو املتطابقة مع غرض معني.

•	ملزيد من املعلومات ،يرىج زيارة .Clinique.com/userguides

معلومات خبصوص الكفالة/الضامن

حنن منحازون جلودة منتجنا .إن أجهزة “فرشاة التنظيف والتنقية بنظام سونيك” من
 Clin ueختضع لعمليات تدقيق واختبارات مفصلة .إن فرايش التنظيف غري املتطابقة نادرة
للغاية .ومع ذلك ،ويف حال عدم الرضا عن جهاز “فرشاة التنظيف والتنقية بنظام سونيك”
أو مواجة أي مشلكة معه ،فإن خمتربات  ،Clin ueذ م مClinique, 767 Fifth Avenue،
 New York, NY 10135يقدم لك احلقوق التالية الوجودة حتت عنوان “الضامن احملدود
لرشكة التصنيع .وهذه احلقوق يه إضافة إىل أي حقوق قانونية أخرى لك.

لالستفادة من الضامن احملــدود للرشكة املصنعة ،أو ألية أسئلة أو استفسارات عن
نظام سونيك من  ،Clin ueالرجاء االتصال بفريق خدمة العمالء/املسهتلكني أو زيارة

* الستكشاف األخطاء وإصالحها بهسولة ،مع رجاء توفر اجلهاز
مبنتاول اليد عند االتصال أو التواصل مع فرق خدمة العمالء.

يأيت جهاز “فرشاة التنظيف والتنقية بنظام سونيك” من ( Clin ueاملنتج) مع سنتني ( )2مضان
حمدود ،وذلك حسب الرشوط واملصطلحات املذكورة حتت عنوان (“الضامن احملدود”) الذي
يغيط أي عيب يف التصنيع.

•	خالل سنتني من تارخي الرشاء لملنتج من متاجر البيع بالتجزئة املرصح هبا ،فإن أن Clin ue
تضمن خلو املنتج من أي عيوب يف املواد و/أو التصنيع والذي قد يتوحض خالل “االستخدام
العادي” لملنتج (مكا هو حمدد أدناه).

•	إذا ُوجد أي عيب يف املنتج ومغىط مضن بنود “الضامن احملدود” ،فإن  Clin ueتقوم
باستبدال اجلهاز جبهاز جديد مساوي له .وهو احلل الوحيد املتوفر مضن “الضامن احملدود”.

•	إن هذا “الضامن احملدود” هو الضامن الوحيد الذي توفره  Clin ueوبأقىص حد يحمس به
القانون املعمول به.
االستخدام العادي” ،املقصود به هو استخدام اجلهاز من قبل خشص طبييع أو استخدام
مزنيل مضن أجواء مزنلية عادية وطبق اإلرشادات واملعلومات املرفقة معه .وال ينطبق األمر
عند استخدام املنتج ألي غرض مهين معيل أو جتاري.
القيود املطبقة عىل “الضامن احملدود”

•	يمت اعمتاد “الضامن احملدود” لصاحل املشرتي األصيل لملنتج وإذا ما اكن املنتج ُمصنّع من
قبل  ،Clin ueومت رشائه من احملالت املعمتدة.

•	لتقدمي مطالبة مبوجب “الضامن احملدود” ،سوف يتطلب األمر توفري إيصال الرشاء الذي يثبت
تارخي الرشاء األصيل ،مع املنتج وملحقاته الاكملة اليت تأيت معه يف العلبة.

•	ال ينطبق “الضامن احملدود” يف حال استخدامات مغايرة لـ “االستخدام العادي” ،مبا يف
ذلك عىل سبيل الذكر وليس احلرص ،استخدام املنتج بطريقة سيئة أو غري حصيحة.
االستثناءات املطبقة عىل “الضامن احملدود”

إن  Clin ueليست مسؤولة عن أي أرضار عرضية ،غري مبارشة ،خاصة أو غري مبارشة
نامجة عن استخدام املنتج ،نتيجة مشلكة كهربائية أو غري ذلك .خيضع “الضامن احملدود”
للواحئ والقوانني واألنمظة احمللية املنصوص علهيا يف البالد ،اليت مت رشاء املنتج مهنا ،ونظرا
ألن بعض السلطات القضائية ال تحمس بوجود أي استثناء أو تقييد عىل الرضر العريض أو
املرتتب ،فإن القيود أو االستثناءات الواردة أعاله قد ال تنطبق عليك.
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ُيطبق “الضامن احملدود” فقط عىل االستخدام الخشيص ،أو املــزيل .و
ال تقدم أي مضان شفويا اكن أو خطيا ،رصحيا أو مضنيا ،الستخدام املنتج ألغراض
مهنية أو جتارية .وإىل احلد الذي يحمس به القانون ،باستثناء ما يتعلق باملسهتلك ،فإن
تتنصل من اكفة الضامنات الضمنية ،مبا
االستخدام الخشيص أو املزنيل ،فإن
يف ذلك أي مضانات مضنية خاصة بالتسويق أو املتطابقة مع غرض معني.
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North America/Latin America Region

:العمالء

للتواصل مع خدمة

COUNTRY

PHONE NUMBER

EMAIL ADDRESS

Brazil

0800-892-1694

consumercare-br@gcc.clinique.com

Canada

888-378-3301

consumercare-ca@gcc.clinique.com

United States
All other countries
in this region

866-707-2100

consumercare-us@gcc.clinique.com
consumercare-us@gcc.clinique.com

UK/Europe/Middle East/Africa Region
COUNTRY

PHONE NUMBER

Austria
Belgium

31(346)586585

Denmark/Sweden

consumercommunications@dk.clinique.com

France
Germany

EMAIL ADDRESS
consumercare@at.clinique.com
consumerrelations@be.clinique.com

consumercare-fr@gcc.clinique.com
8006647805

Middle East/India

consumercare-de@gcc.clinique.com
consumercare@ae.clinique.com

Russia

8 (800) 200-81-89

customerservice@cs.clinique.ru

South Africa

800390014

info@za.clinique.com

Spain

consumercare-es@gcc.clinique.com

Switzerland
United Kingdom/Ireland
All other countries
in this region

info@ch.clinique.com
8000746905

consumercare-uk@gcc.clinique.com
consumercare-uk@gcc.clinique.com

Asia Pacific Region
COUNTRY

PHONE NUMBER

EMAIL ADDRESS

Australia

1800556948

consumercare-au@gcc.clinique.com

China

400-670-1212

service@clinique.com.cn

Hong Kong

23780641

enquiry@hk.clinique.com

Japan

0120-032821

usersupport@clinique.co.jp

Korea

82-23440-2773

user_support@kr.clinique.com

Malaysia

info@clinique.com.my

New Zealand

consumercare-au@gcc.clinique.com

Taiwan

886-800-668-800

cl-service@tw.estee.com

Thailand
All other countries
in this region

(66)26246161

customerservices@clinique.co.th
enquiry@hk.clinique.com
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