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Welcome to an unparalleled beauty 
experience with your new SMOOTHSKIN 
GOLD Intense Pulsed Light (IPL) hair removal 
system. With SMOOTHSKIN GOLD, you can 
achieve silky smooth skin every day, and have 
beautiful hair-free skin forever.

For further information, please visit the 
beauty room at www.smoothskin.com/
middleeast for helpful tips and expert advice 
throughout your treatment regime.

WELCOME TO 
SMOOTHSKIN GOLD 
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1 .1  WARNINGS 

DO NOT USE SMOOTHSKIN GOLD if you have very dark 
skin (see Skin Tone Chart below). Very dark skin may absorb 
too much light energy, and injure (e.g. burn, discolour or 
scar) your skin.

DO NOT USE SMOOTHSKIN GOLD if your skin has been 
artificially or naturally tanned recently.  Your skin may be 
extra sensitive following sun exposure and particularly 
susceptible to side effects of IPL treatment (e.g., burn, 
blister, discolour or scar your skin). Also, avoid unprotected 
exposure to direct sunlight after your SMOOTHSKIN GOLD 
treatment.  Your skin may be extra sensitive following IPL 
treatment and particularly susceptible to sunburn.  Use 
sunscreen (SPF 15 or greater) or cover the skin.
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DO NOT USE on the scalp, lips, nostrils and ears. 

DO NOT USE SMOOTHSKIN GOLD directly on the 
nipples, genitals, around the anus or on any mucus 
membrane. These areas may have a darker skin colour and/
or greater hair density. Using the device in these areas may 
cause discomfort/pain or injure (burn, discolour or scar) 
your skin.

DO NOT USE SMOOTHSKIN GOLD on the male beard. It 
may cause an adverse reaction and feminise the face.

DO NOT USE SMOOTHSKIN GOLD if you have a history 
of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large 
number of moles). 

DO NOT USE SMOOTHSKIN GOLD if you are pregnant 
or lactating as this device has not been tested with these 
individuals.

DO NOT USE SMOOTHSKIN GOLD if you have any of 
the following, as SMOOTHSKIN GOLD may injure your skin 
or make existing conditions worse. You may experience side 
effects such as burns, blisters and skin colour changes (hyper- 
or hypo-pigmentation) or scarring:
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• On dark brown or black spots such as birthmarks,
 moles or warts in the area you wish to treat.

• If you have chronic skin disease (e.g. psoriasis or
 vitiligo) or damaged skin (e.g. sunburn, cuts, open
 wounds or active infections) in the areas you wish
 to treat.

• If you have varicose veins in the area you wish to treat.

• If you have a tattoo or permanent makeup on the
 area you wish to treat.

• If you are taking any medication for a chronic
 medical condition.

• If you have a known sensitivity to sunlight
 (photosensitivity) or are taking medication that
 makes the skin more sensitive and causes photo-
 sensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/or other
 topical retinoids. Always check the instruction leaflet 
 that comes with your medicinal product, to see if
 photosensitivity is listed as a side effect. If you are 
 still unsure about using SMOOTHSKIN GOLD 
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GLASS F ILTER

 please seek medical advice. A list of medicines that 
 cause photosensitivity can be found on the SMOOTHSKIN  
 website (www.smoothskin.com/middleeast).

• If you have had a skin peel treatment on the area
 you wish to treat. 

SMOOTHSKIN GOLD is not intended for use by persons 
with reduced physical, sensory or mental capabilities. Unless 
they have been given supervision or instruction concerning 
safe and proper use of the device by a person responsible 
for their safety.

SMOOTHSKIN GOLD should be kept out of the reach of 
children under 18 years of age. Children should not use, play 
with, maintain or clean the device. 

The SMOOTHSKIN GOLD Glass 
Filter is a critical component that 
will get hot during use. DO NOT 
touch the Filter during or directly 
after use. Regularly inspect the 
Filter for damage. DO NOT USE 
SMOOTHSKIN GOLD if the Filter is 
cracked or missing.
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1 .2  PRECAUTIONS 

SMOOTHSKIN GOLD is not recommended for use on red, 
grey or very light hair. SMOOTHSKIN GOLD is not effective 
on these hair colours.     

ELECTRICAL AND F IRE  SAFETY
As with any electrical device, certain precautions must be 
taken in order to ensure your safety. 

DANGER
Never try to open the SMOOTHSKIN GOLD device, as this 
may expose you to dangerous electrical components and to 
pulsed light energy.  

DO NOT USE if SMOOTHSKIN GOLD is damaged; for 
example, cracked handset, cable damage (internal wires 
visible), cracked or broken glass on  the handset, etc. 
Internal parts contain electric charges that are hazardous. 
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DO NOT USE near bathtubs, showers, basins or other 
vessels containing water. If SMOOTHSKIN GOLD becomes 
wet, it should not be used. DO NOT USE if the device has 
been exposed to water.

DO NOT USE if the handset becomes uncomfortably hot to 
touch. This may indicate that the SMOOTHSKIN GOLD is 
damaged.

DO NOT USE a power supply or other component other 
than those provided for use with SMOOTHSKIN GOLD. 
This may damage the unit and cause it to stop working.
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1 . 3  E YE  SAFE T Y 

SMOOTHSKIN GOLD emits flashes of Intense Pulsed Light. 
Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take 
care to follow the safety precautions below.

The handset can only be activated (flashed) if both Skin 
Tone Sensors (either side of the treatment window) detect  
a valid Skin Tone reading. However:

DO NOT look directly into the treatment window of the 
handset when the system has electrical power and is 
switched on.

DO NOT attempt to activate (flash) the system towards  
the eye.

ONLY attempt to activate (flash) the system when the front 
of the handset is in good contact with the area you wish to 
treat.
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WE RECOMMEND you look away from the handset when 
firing onto your skin.  

DO NOT treat areas around the eye. 

DO NOT use on eyebrows and eyelashes.

SMOOTHSKIN GOLD can be used to treat the upper lip, 
chin, cheek, jawline and neck of females. 

DO NOT attempt to activate (flash) SMOOTHSKIN GOLD 
onto any surface other than skin.
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INTRODUCTION

 2.0
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2 .1  YOUR SMOOTHSKIN

SMOOTHSKIN GOLD is powered by Intense Pulsed Light derived from professional 

IPL technology. SMOOTHSKIN GOLD is recommended by beauty and skincare 

professionals worldwide for the removal of unwanted hair.

1. Removable Front

2. Treatment Window

3. Skin Tone Sensors

4. Power Bars

5. Activation Button

6. Gentle Mode Button

7. Standby/Ready Button

8. Power Socket

9. Power Supply

10. Power Cable

11. User Guide 
 (not shown)

10

4

3
2

1

7

6

5
8

9

Please note, the mains plug shown in the picture may not 
represent the mains plug for your country. Only use the 
mains plug supplied with your SMOOTHSKIN GOLD device.
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HOW IT  WORKS

 3 .0
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3 .1  HOW DOES IPL  WORK

SMOOTHSKIN GOLD is designed to help break the cycle of hair growth. Light energy 

is transferred through the skin’s surface and is absorbed by melanin present in the 

hair shaft.  The absorbed light energy is converted to heat energy (below the surface 

of the skin), which disables the hair follicle preventing further growth. Treated hairs 

naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks. 

Hair growth is cyclical and follows 3 distinct and consecutive phases.  IPL treatment 

is only effective when hairs are in a particular phase (the Anagen – growth phase). 

Not all hairs are in the same phase at any one time.  This is why you should follow  

the recommended treatment regimen of 12 weekly treatments.

HAIR COLOUR
IPL treatment relies on melanin in the hair absorbing the light energy. Treatment is most 
effective on dark hair.  SMOOTHSKIN GOLD is not effective on very light, red or grey coloured 
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3 .2  WHAT TO E XPECT

IMMEDIATELY POST TR E ATMENT
You should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 5.2 

for more information on side effects)

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs 

growing.  These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were 

lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is 

most effective.

6 WEEKS INTO THE 12  WEEK PROGRAMME
You should see a reduction in hair growth.  However, many hairs may still not 

have been treated in their growth phase.  It is important to continue the weekly 

treatments.

AFTER THE 12  WEEK PROGRAMME
Immediately after you have completed the 12 week programme you should see a 

significant reduction in hairs within the treated area.  Any remaining hairs should 

be finer and lighter in colour.  Continued monthly treatments, or treatments as 

required, should keep your skin permanently hair-free.
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HOW TO USE

 4 .0
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4 .1  DOING A PATCH TEST 

Before your first treatment on each new body area, we RECOMMEND you test your 

skin (in that area) for a reaction to SMOOTHSKIN GOLD.

The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 

flashes applied to the skin side by side)

1.  Follow the instructions in the ‘Getting Started’ section to prepare 

 the area for patch testing

2. Treat the area

3.  Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable 

 for treatment and there is no adverse reaction to the light energy.

4.  If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around 

 the patch test.  The ‘patch tested area’ should NOT be re-treated                   

 for at least 1 week.
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4 .2  GE T T ING STARTED 

1. PREPARE the area to be treated

Ensure you DO NOT wax, epilate or pluck 

the hair in the treatment area, as this will 

remove the hair shaft that absorbs the 

light energy during treatment.

Before using SMOOTHSKIN GOLD:

• Remove all visible hair by shaving. Ensure there is no hair remaining
 above the surface of the skin as this can damage the Removable Front 
 and may cause an adverse event. 

• Cleanse the treatment area and pat dry.

2. POWER ON the device
• Insert the Power Supply into the base of the handset

• Plug the Power Supply into an electrical outlet. The Standby/Ready Button will 

 illuminate BLUE to indicate STANDBY mode.  In this mode the device cannot 
 be fired.

• Press the Standby/Ready Button once, the light will change from BLUE to 
 WHITE to indicate the handset is READY for use.

Indicator  
Off

DISCONNECTED 
From Mains

STANDBY
MODE

READY
MODE

Indicator  
Blue

Indicator  
White

STANDBY MODE Timeout
When the unit is left “inactive” i.e. no buttons are pushed for 3 minutes then 
the unit will revert to STANDBY mode.  This is indicated by the Standby/Ready 
button changing to a BLUE light. Press the button once to return to READY 
mode for treatment
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Skin Tone Sensors

4 .3  FE ATURES
1. INTELLIGENT SKIN SENSORS  
 
Detect & SetTM

SMOOTHSKIN GOLD has 2 unique, 

sophisticated Skin Tone Sensors 
located either side of the Treatment 
Window.

During a treatment, the sensors are 
continuously active, searching for a 
valid skin tone. 

If both the Skin Tone Sensors DO NOT 
detect a valid skin tone, then  the 
handset cannot be activated.

The handset will only detect the 
correct Skin Tone when both Skin Tone 
Sensors (either side of the Treatment 
Window) are pressed against the skin.

Power Bar
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The status of the Skin Tone Sensors can be seen on the Power Bars located on both 
sides of the handset.  If a valid skin tone is detected, the Power Bars will illuminate 
WHITE. The number of lights illuminated will be dependent upon your exact skin 
tone.

Optimal Power Settings have been carefully selected to ensure maximum safety and 
efficacy. This unique feature ensures you get a PERSONALISED treatment every 
time you use SMOOTHSKIN GOLD.

LESS LIGHTS = Darker skin and Lower Power Setting

MORE LIGHTS = Lighter skin and Higher Power Setting

SKIN TOO DARK

No treatment possible
1 RED light illuminated 

DARK SKIN

Lowest power setting,
1 light illuminated 

LIGHT SKIN

Highest power setting,
10 lights illuminated 

SUITABLENOT
SUITABLE



Indicator  
Off

Indicator  
On

GENTLE Mode 
Off

GENTLE Mode 
On
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2. GENTLE MODE

If you find the treatment uncomfortable or           
a little too painful, pressing the ‘GENTLE Mode’ 
button will reduce the power output.

• Press the GENTLE Mode button once and it  
 will illuminate WHITE to indicate it is activated.  
 You will notice less Power Bar indicators   
 illuminated when applied to your skin.

• To de-activate GENTLE Mode, press the button  
 again. The button will not be illuminated and the  
 device will return to its standard  power settings.

Using GENTLE Mode can reduce 
effectiveness of the system and 

more treatments may be required 
to see the desired effects.
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4 . 4  TRE ATMENT

• Press the Handset firmly against the area to be treated. Ensure a valid skin tone is  
 displayed on the Power Bars.

• Press the ACTIVATION BUTTON. The device will flash, and a warm sensation 
 should be felt. This light can appear with an orange/ red glow when the device is  
 flashed against the skin. This is normal and nothing to worry about.

• Move the Handset to the next area to be treated and repeat.

Ensure that the ENTIRE AREA receives treatment, but DO NOT treat an area twice 
(overlapping flashes). 

TREATMENT
WINDOW
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4 .5  TRE ATMENT ME THOD – STAMP OR GLIDE
There are two recommended methods for treatment -                                           
‘Stamp’ or ‘Glide’

For whichever method you choose the handset must be moved                            
between flashes to ensure the same area is not treated twice.

STAMP METHOD

This method is recommended for small areas such as the                              
underarm and face. Place the handset on the skin, press &
release the activation button. Remove from the skin before 
carefully re-applying to the next treatment area.

GLIDE METHOD

This method is recommended for larger areas such as legs. Place the handset on 
the skin, hold down the activation button (press down continuously), then glide the 
handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed 
that gives full coverage without overlap or missed areas.

4 .6  TRE ATMENT SCHEDULE
For optimal results, SMOOTHSKIN GOLD should be used every week for 12 weeks 
to ensure all hair follicles are treated.

After the initial treatment phase (12 weekly treatments), to maintain results we 
recommend SMOOTHSKIN GOLD is used once a month, or as required.

Visit the SMOOTHSKIN website for further advice and for helpful tips on how to use 
and get the best from your SMOOTHSKIN GOLD.

The device needs to 
recharge between 

flashes. This will take 
between 1-2 seconds. 

Whilst recharging, 
the Standby/Ready 

button will flash 
WHITE, and the lamp 

will not flash.
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4 .7  SWITCHING OFF

When the treatment is finished. SMOOTHSKIN GOLD should be unplugged from the

Power Supply, and the electrical outlet. Refer to section 5.3 for details of how best to

look after SMOOTHSKIN GOLD.



29

 
AF TERCARE

 5 .0
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5 .1  POSSIBLE  SIDE  EFFECTS
SMOOTHSKIN GOLD is a powerful device. Some people may experience slight 
discomfort (e.g. heat or redness of the skin) during use - this is normal. You may feel 
heat and tingling when using the device, followed by redness in the skin. This type of 
reaction usually disappears within 24 hours. 

Side effects or reactions are usually immediate or appear within 24 hours. 

If you are concerned, stop using SMOOTHSKIN GOLD and visit                              
www.smoothskin.com/middleeast where we provide online support.
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5 .2  S IDE  EFFECT TABLE

SIDE EFFECT

 Mild pain / discomfort in the area 
 being treated

 Warm feeling or tingling sensations during  
 treatment which typically disappear after a 
 few seconds to a minute and decrease with  

 continued use.

 Itchiness in the treatment area

 Skin redness during or after treatment which  

 disappears within minutes.

 

HOW TO ASSESS AND REACT

This is expected and is normal for all IPL 
treatments.  You can keep on using the device 
as instructed, and the pain should diminish with 
continued use.

This is expected and is normal for all IPL 
treatments.  You can keep on using the device 
as instructed.

This is quite common for IPL treatments, and 
should subside after a short period.  You can 
keep on using the device as instructed.

Do not scratch the area.

This is expected and is normal for all IPL 
treatments.  You can keep on using the 
device as instructed once skin redness has 
disappeared.
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Stop using the device immediately and consult 

your physician before using it again.

Stop using the device immediately and consult 

your physician before using it again.

HOW TO ASSESS AND REACT

Stop using the device immediately and consult 

your physician before using it again. 

Please visit www.smoothskin.com/middleeast.

If your skin colour changes, stop using the 

device immediately and consult your physician. 

Please visit www.smoothskin.com/middleeast.

Stop using the device immediately and consult 
your physician before using it again.  Apply a 
cold pack to the area.  Treat with antiseptic or 
burn cream. 

Please visit www.smoothskin.com/middleeast.

 Skin redness which does not disappear    

 within minutes and lasts 24-48 hours

 Pain or discomfort that is intense during  

 treatment or persists after a treatment.

IN VERY RARE CASES

 Swelling and redness that does not disappear  
 within two to three days.

 

 Temporary changes in skin colour       

 (lightening or darkening).

 

 Blistering or burning of the skin.
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5 .3  CLE ANING,  MAINTENANCE AND STOR AGE
1. After treatment, always switch off SMOOTHSKIN GOLD by unplugging the power 
supply from SMOOTHSKIN GOLD and the electrical outlet.

2. After use, the Handset, Skin Tone Sensors and Treatment Window should be 
inspected for damage and wiped down with a dry, lint free cloth.

Warning: The Glass Filter can get hot during use, DO NOT touch or clean the filter for 
at least 5 minutes after use to allow it to cool down. 

Never use water or other cleaning fluids, as these can damage the device and 

cause a safety hazard.

To ensure maximum performance of your SMOOTHSKIN GOLD, it is particularly 
important to keep the Removable Front and Reflector free from dirt, hair or other 
debris. 

To aid in the cleaning of this part, the front section is removable from the Handset. 
Once removed, it can be cleaned with a slightly damp cloth. Always ensure the 
Removable Front is completely dry before re-fitting to the Handset.

Grip sides of Front section 
and pull away from Handset

Once cleaned, replace ensuring 
the Front section is fully inserted

The Front section will only fit one 
way. Do not force it.
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3. Store SMOOTHSKIN GOLD in a cool, dry place.  Make sure that the Treatment  

 Window and Skin Tone Sensors on the handset are protected from damage.

4 Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case  

 of damage or cracks, stop using the device and have it checked and replaced by  
 the manufacturer - Please visit www.smoothskin.com/middleeast.
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5 . 4  TROUBLE SHOOTING

The Power Bar indicators on the side 

of the handset do not light up when 

placed against your skin.

Whilst pressed against your skin, the 

first Power Bar indicator on the side 

of the handset is illuminated RED, and 

SMOOTHSKIN will not work.

The first Power Bar indicator on the 
side of the handset is flashing RED 

continuously and SMOOTHSKIN GOLD 

will not work.

Make sure the power supply is plugged in. 
Make sure the Handset is in READY mode 
(press the Standby/Ready button once)

Ensure that both Skin Sensors (either side 
of the Treatment Window)  are pressed 
against the skin.

The Area you are trying to treat is too 
dark for treatment.

SMOOTHSKIN GOLD includes intelligent 
Skin Tone Sensors that automatically 
detect your skin tone and select the 
optimal treatment setting. 

Due to the nature of Intense Pulsed Light 
technology, SMOOTHSKIN GOLD is not 
for everyone and cannot treat very dark skin. 

The Removable Front is missing or 
incorrectly fitted. Try re-fitting to the 
handset.

PROBLEM SOLUTION
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SMOOTHSKIN GOLD has fired 300,000 
shots and can no longer be used         
(end of life).

SMOOTHSKIN GOLD will display any 
error messages through combinations 
of lights on Power Bars on the sides of 
the handset.  This indicates that there is 
a fault with the device. Stop using the 
device and contact the helpline.

DO NOT USE.

If you are in any doubt about the safety 
of SMOOTHSKIN GOLD or suspect 
it is damaged in any way, it must not 
be used, and you should contact the 
helpline.

All the Power Bar indicators are flashing 

continuously, and SMOOTHSKIN will        

not work.

The Power Bar indicators on the side of 

the handset are on or are flashing in an 

unfamiliar pattern including a red LED 

indicator light.

The SMOOTHSKIN handset, treatment 

window, power supply or cable 

are damaged, broken, cracked or             

appear defective.

Plea se v is i t  w w w. smoothsk in .com/middleea st  to acce s s  our  onl ine suppor t .

PROBLEM SOLUTION
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INFORMATION
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6 .1  TECHNICAL SPECIF ICATIONS
SMOOTHSKIN GOLD is a filtered broadband Intense Pulsed Light system                 
with the following technical specifications:

• Repetition Rate:  Manually pulsed every 1-2 seconds 
 (dependent on treatment setting)

•  Continuous Operation

•  Max Optical Output: 6J/cm2 

• Pulse Length: 2.6msec FWHM

• Power Line Input: 100-240V ~, 50/60Hz, 1.3-0.55A

• Operating Temperature: Between 5°C and 40°C

• Operating Humidity: Up to 93%R.H. non condensing

• Operating Pressures: 700hPa to 1060hPa

• Treatment area (spot size): 3 cm 2 (30mm x 10mm)

Transport Conditions

• Temperature: -25 degrees C to +70 degrees C

• Humidity: Up to 93%R.H. non  condensing

• Pressures: 500hPa to 1060hPa

SMOOTHSKIN GOLD includes 300,000 flashes and is intended for a single user.

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EEC directives:

• Low Voltage Directive 2014/35/EU

• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

• Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC.
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6 .2  D ISPOSAL (end of life)
In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that 
materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate 
collection facility for waste electrical and electronic equipment. The Wheelie Bin 
symbol marked on the product is there to remind you.

6 .3  WARR ANT Y
We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. 
Within the warranty period, we will check faults in materials and replace the 
complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by ipulse or 
its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or 
use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of 
the appliance. The flash bulb is considered a wearable part of the device and is 
therefore not covered under the warranty. The warranty becomes void if repairs 
are undertaken by unauthorized persons and if original SMOOTHSKIN GOLD 
parts are not used.

To obtain service within the warranty period, please visit our                         
website: www.smoothskin.com/middleeast
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SUPPORT

Please visit www.smoothskin.com/middleeast 
where we provide online support.

CM12-1171-02
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يمكن الحصول على الدعم الخاص بجهاز “SMOOTHSKIN GOLD” بزيارة 
الموقع اإللكتروني

www.smoothskin.com/middleeast 
صنع في سوني  تكنولوجي )المملكة المتحدة( 

الدعم



يعمل جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” بنظام الضوء النبضي المكثف عريض النطاق، بالمواصفات الفنية التالية:

معدل التكرار: نبضات يدوية كل 1-2 ثانية )وفق إعداد المعالجة(.	 
استمرار التشغيل	 
أقصى معدل لإلخراج البصري : 6 جول / سم2.	 
طول النبض : 6.2 مل ثانية )العرض الكامل في نصف الحد األقصى(	 
التيار المدخل: 100/240 فولت - 50/60 هرتز -1.3/055 أمبير.	 
درجة حرارة التشغيل: مابين 5 درجة و 04 درجة.	 
درجة رطوبة التشغيل: 39% درجة نسبية، بدون تكثيف.	 
ضغط التشغيل: 700 هكتوباسكال / 1060 هكتوباسكال	 
منطقة المعالجة )حجم الرقعة(: 3 سم2 (03 مم × 01 مم(.	 

شروط النقل:
درجة الحراراة : -52 درجة مئوية / +07 درجة مئوية.	 
الرطوبة: 39% درجة نسبية بدون تكثيف.	 
الضغط: 500 هكتوباسكال / 1050 هكتوباسكال.	 

يطلق جهاز  “SMOOTHSKIN GOLD” 300.000 نبضة، وتم تصميمه الستعمال مستخدم واحد.

تشهد عالمة المطابقة األوروبية )CE( أن هذا الجهاز يفي بتعليمات السوق األوروبية المشتركة   
التالية:  

EU/2014/35 معيار الجهد المنخفض رقم   	  
EU/2014/30 معيار التوافق الكهرومغناطيسي رقم   	  

 EC/2009/125 معيار المنتجات ذات الصلة بالطاقة رقم   	 

6.2  التخلص من الجهاز )انتهاء الصالحية( 
لتقليل األخطار الصحية والبيئية والتأكد من إعادة تدوير المواد، يجب التخلص من هذا 

المنتج بأحد األماكن المخصصة لتجميع مخلفات األجهزة اإللكترونية والكهربائية.
رمز إعادة التدوير الموجود على المنتج لتذكيرك بذلك.

6.3  الضمان

يمنح ضمان لمدة عامين على المنتج تبدأ من تاريخ الشراء.

خالل فترة الضمان، سنقوم بفحص عيوب الصنع والمواد مجاناً بدون أية رسوم باإلضافة إلى 
ذلك سنقوم باستبدال الجهاز بالكامل وفقاً للفحص.

يغطي هذا الضمان كافة الدول التي تم توريد الجهاز إليها من قبل أمبولز أو أي من موزعيها 
المعتمدين.

ال يشتمل هذا الضمان علي األضرار أو التلفيات الناتجة عن اإلستخدام أو اإلستعمال الخاطئ، 
كما ال يشتمل على الألضرار أو التلفيات التي تؤثر على قيمة أو تشغيل الجهاز. كما ال يشتمل 

على تغيير لمبة الوميض.
يعتبر هذا الضمان الغياً في حال تم اإلصالح بواسطة األشخاص أو الفنيين الغير معتمدين، 

.”SMOOTHSKIN GOLD“ أيضاً في حالة عدم استخدام قطع الغيار األصلية لجهاز
لطلب الخدمة خالل فترة الضمان، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

www.smoothskin.com/middleeast

39
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6.1  المواصفات الفنية 
يعمل جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” بنظام الضوء النبضي المكثف عريض النطاق، بالمواصفات الفنية التالية:

معدل التكرار: نبضات يدوية كل 1-2 ثانية )وفق إعداد المعالجة(.	 
استمرار التشغيل	 
أقصى معدل لإلخراج البصري : 6 جول / سم2.	 
طول النبض : 6.2 مل ثانية )العرض الكامل في نصف الحد األقصى(	 
التيار المدخل: 100/240 فولت - 50/60 هرتز -1.3/055 أمبير.	 
درجة حرارة التشغيل: مابين 5 درجة و 04 درجة.	 
درجة رطوبة التشغيل: 39% درجة نسبية، بدون تكثيف.	 
ضغط التشغيل: 700 هكتوباسكال / 1060 هكتوباسكال	 
منطقة المعالجة )حجم الرقعة(: 3 سم2 (03 مم × 01 مم(.	 

شروط النقل:
درجة الحراراة : -52 درجة مئوية / +07 درجة مئوية.	 
الرطوبة: 39% درجة نسبية بدون تكثيف.	 
الضغط: 500 هكتوباسكال / 1050 هكتوباسكال.	 

يطلق جهاز  “SMOOTHSKIN GOLD” 300.000 نبضة، وتم تصميمه الستعمال مستخدم واحد.

تشهد عالمة المطابقة األوروبية )CE( أن هذا الجهاز يفي بتعليمات السوق األوروبية المشتركة   
التالية:  

EU/2014/35 معيار الجهد المنخفض رقم   	  
EU/2014/30 معيار التوافق الكهرومغناطيسي رقم   	  

 EC/2009/125 معيار المنتجات ذات الصلة بالطاقة رقم   	 
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 6 .0
معلومات
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الحل المشكلة
 ”SMOOTHSKIN GOLD“ أطلق جهاز

300.000 ومضة وال يمكن استخدامه أكثر 
)انتهت صالحية الجهاز(

تومض جميع مؤشرات شريط الطاقة بشكل متواصل، 
بينما ال يعمل الجهاز

 SMOOTHSKIN“ عند وجود خلل بجهاز
GOLD”  سيتم عرض رشالة خطأ من خالل 

وميض مجموعة من المؤشرات على أشرطة الطاقة 
الموجودة على جانبي وحدة التحكم اليدوية.

يجب التوقف عن استخدام الجهاز فوراً واالتصال 
لطلب المساعدة

تومض مؤشرات شريط الطاقة على جانبي وحدة 
التحكم اليدوية بشكل غريب 

التوقف الفوري عن االستخدام

في حالة وجود شك بسالمة جهاز 
“SMOOTHSKIN GOLD” أو االعتقاد 

بتلف الجهاز بأي شكل من األشكال، يجب عدم 
استخدامه واالتصال لطلب المساعدة

وجود خلل، تلف، كسر، أو تشققات بوحدة التحكم 
اليدوية بالجهاز،نافذة المعالجة، وحدة تغذية الطاقة أو 

الكابل

  www.smoothskin.com/middleeast  يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
للحصول على الدعم الفني
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5.4  حل المشكالت  

الحل المشكلة
تأكدي من توصيل وحدة تغذية الطاقة بالمقبس 

الكهربائي.

تأكدي من أن وحدة التحكم اليدوية على وضع 
“االستعداد” )أضغطي على زر االستعداد / االنتظار 

مرة واحدة(

المنطقة التي تحاولين معالجتها داكنة بشدة.

يحتوي جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” على  
مستشعر متطور يقع على جانبي نافذة المعالجة 
الكتشاف وتعيين نوع البشرة والوضع المناسب 

للمعالجة أتوماتيكياً.

جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” غير مناسب 
لجميع األشخاص وال يمكن استخدامه لمعالجة 
البشرة الداكنة بشدة نظراً لطبيعة تقنية الضوء 

النبضي المكثف.

الغطاء األمامي غير موجود أو تم تركيبه بطريقة 
غير صحيحة، لذا قوي بإعادة تركيبه بوحدة 

التحكم اليدوية بشكل صحيح

عدم إضاءة مؤشرات شريط الطاقة الموجود على 
جانبي وحدة التحكم اليديوية عند الضغط على 

البشرة

عند الضغط على البشرة، مؤشر األول بشريط الطاقة 
الموجود على جانبي وحدة التحكم اليدوية يومض 

باللون األحمر بينما ال يعمل الجهاز

مؤشر األول بشريط الطاقة الموجود على جانبي 
وحدة التحكم اليدوية يومض باللون األحمر بينما ال 

يعمل الجهاز

 www.smoothskin.com/middleeast  يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

للحصول على الدعم الفني



34

يحفظ جهاز“SMOOTHSKIN GOLD” بمكان بارد وجاف، يرجى 	 
التأكد من حماية نافذة المعالجة ومستشعرالبشرة من التلف.

يجب القيام بفحص دوري ومنتظم للجهاز )والكابالت( والتأكد من عدم وجود 
أية عالمات تدل على التلف. في حالة وجود تلفيات او تشققات يجب التوقف 

عن استخدام الجهاز، وطلب فحصه واستبداله من الجهة المصنعة- يرجى زيارة 
www.smoothskin.com/middleeast الموقع اإللكتروني

.3 

.4
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5.3  الصيانة والتخزين 

 SMOOTHSKIN“ بعد اإلنتهاء من عملية المعالجة، انزعي وحدة تزويد الطاقة من جهاز
GOLD” ومن مخرج التيار.

بعد االستخدام، يمكن تنظيف وحدة التحكم اليدوية، ومستشعرات البشرة بقطعة من القماش 
الجاف خالية من الخيوط.

تحذير: قد يصبح المرشح الزجاجي )الفلتر( ساخناً أثناء اإلستخدام، لذا يرجى عدم لمس المرشح 
أو تنظيفه بعد المعالجة لمدة ال تقل عن 5 دقائق حتى يبرد تماماً 

استخدام الماء أو سوائل التنظيف، قد يتسبب في تلف الجهاز أو التسبب بأخطار أخرى.

لضمان الحصول على الحد األقصى من أداء جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” ، فإنه من 
الضروري بصفة خاصة الحفاظ على نظافة عاكس نافذة المعالجة تماًما من األوساخ أو الشعر أو 

أي آثار أخرى. وللمساعدة على تنظيف هذا الجزء، فإن الجزء األمامي من الجهاز قابل للنزع. 
وبمجرد نزعه، يمكن تنظيفه بقطعة قماش مبللة قليالً. تأكدي دائًما أن الجزء القابل للنزع جاف 

تماًما قبل إعادة تركيبه في الجهاز.

واجهة
يمكن خلعها

عاكس
نافذة المعالجة

اقومي بجذب الغطاء األمامي النتزاعه من وحدة 
التحكم اليدوية

بعد التنظيف، قومي بإعادة التركيب مع التأكد أن 
الغطاء األمامي قد تم إدخاله بالكامل

يتم تركيب الغطاء األمامي باتجاه الداخل، ال يجب 
تركيبه بقوة

.1 

.2
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يجب التوقف عن استخدام الجهاز في الحال، واستشارة 
الطبيب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى

احمرار بالجلد يستمر لمدة 24-48 ساعة

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

ألم شديد وعدم ارتياحية أثناء المعالجة ويستمر بعدها

التقييم وطرق المعالجة الحاالت النادرة
يجب التوقف عن استخدام الجهاز في الحال، 

واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى 
وزيارة الموقع اإللكتروني                      
www.smoothskin.com/middleeast 

تورم واحمرار بالجلد يستمر لمدة يومان إلى 
ثالثة ايام

في حال تغير لون البشرة يجب التوقف عن استخدام 
الجهاز في الحال، واستشارة الطبيب قبل استخدام 

الجهاز مرة أخرى وزيارة الموقع اإللكتروني                       
www.smoothskin.com/middleeast 

تغييرات مؤقتة بلون الجلد 
)التفتيح / التغميق(

يجب التوقف عن استخدام الجهاز في الحال، 
واستشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز مرة أخرى، 
مع وضع الثلج على الجلد  أو معالجتها بالمطهر أو 

كريم حروق، وزيارة الموقع اإللكتروني                      
www.smoothskin.com/middleeast 

اإلحساس بالوخز أو حرقة بالجلد
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5.2  جدول اآلثار واألعراض الجانبية 

التقييم وطرق المعالجة األثار الجانبية

هذا األمر متوقع وطبيعي لكافة طرق 
المعالجة باستخدام الضوء النبضي المكثف. 
يمكنك االستمرار في استخدام الجهاز وفقاً 
للتعليمات، وسوف يزول األلم مع استمرار 

االستخدام.

ألم وعدم ارتياح طفيف بالمنطقة التي 
تمت معالجتها

هذا األمر متوقع وطبيعي لكافة طرق 
المعالجة باستخدام الضوء النبضي المكثف 
يمكنك االستمرار في استخدام الجهاز وفقاً 

للتعليمات.

الشعور بدفء الجلد أو اإلحساس بالوخز 
خالل المعالجة والتي تختفي خالل بضح ثوان 

إلى دقيقة وتتضاءل مع االستخدام المستمر

هذا أمر شائع جداً لكافة طرق المعالجة 
باستخدام الضوء النبضي المكثف وسيزول 

بعد فترة قصيرة. يمكنك االستمرار في 
استخدام الجهاز وفقاً للتعليمات. ال تقومي 

بحك الجلد.

حكة بالمنطقة المعالجة

هذا األمر متوقع وطبيعي لكافة طرق 
المعالجة باستخدام الضوء النبضي المكثف. 
يمكنك االستمرار في استخدام الجهاز وفقاً 

للتعليمات بعد زوال اإلحمرار.

احمرار الجلد أثناء أو بعد المعالجة 
ويختفي خالل دقائق
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5.1  اآلثار الجانبية المحتملة 

يعتبر جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” أحد األجهزة القوية، قد يشعر بعض 
األشخاص بعدم الراحة قليالً عند استخدام الجهاز )اإلحساس بالسخونة أو إحمرار 
الجلد(، وهذا أمر طبيعي. أيضاً قد تشعرية ببعض السخونة أو الوخز عند استخدام 

الجهاز متبوعاً بظهو احمرار بالجلد، هذا النوع من األعراض دائماً ما يختفي 
خالل 24 ساعة.

اآلثار واألعراض الجانبية تظهر عادًة بشكل فوري أو خالل 24 ساعة.

 ”SMOOTHSKIN GOLD“ في حالة القلق، يرجى التوقف عن استخدام جهاز
 ، www.smoothskin.com/middleeast وزيارة الموقع اإللكتروني

وسنقوم بتوفير الدعم اإللكتروني.
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 5 .0
الرعاية الالحقة
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يجب إعادة شحن الجهاز بين الومضات، 
سوف تستغرق هذه العملية ما بين 2-1 

ثانية. أثناء إعادة الشحن سوق يومض زر 
االستعداد/ االنتظار باللون األبيض، ولن 

تومض اللمبة

  4.5

هناك طريقتان يوصى بهما للمعالجة “وضع الثبات” أو “وضع اإلنزالق”

البد تحريك وحدة التحكم اليدوية على طول الجلد ما بين الومضات لضمان 
عدم معالجة نفس المنطقة مرتين بأي من أوضاع المعالجة المختارة.

وضع الثبات
ينصح باختيار هذا الوضع لمعالجة المناطق الصغيرة كاإلبط والوجه. ضعي الجهاز على البشرة، ثم اضغطي وأطلقي زر 

التشغيل. انزعي الجهاز من على البشرة بعناية قبل االنتقال إلى منطقة المعالجة التالية.
وضع اإلنزالق

ينصح باختيار هذا الوضع عند معالجة المناطق الكبيرة، ضعي الجهاز على البشرة، واضغطي على زر التشغيل 
)اضغطي ألسفل مع االستمرار(، ثم اجعلي وحدة التحكم اليدوية تنزلق على طول الجلد خالل الفترة ما بين الومضات. 

حاولي تحريك الجهاز بسرعة ثابتة لكي يمنحِك تغطية كاملة للمنطقة التي ترغبين في معالجتها دون أن تتداخل المناطق 
أو يتم فقدان أي منها.

4.6  جدول المعالجة
للحصول على أفضل النتائج، يجب استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” أسبوعياً ولمدة 21 أسبوعاً 

لضمان معالجة كل بصيالت الشعر.
بعد االنتهاء من نظام المعالجة )لمدة 12 أسبوًعا(، ننصح بإجراء معالجة مرة واحدة شهرًيا أو حسب الطلب للحفاظ 

على بشرتك خالية من الشعر باستمرار.

4.7 التشغيل
بعد انتهاء جلسة المعالجة. يجب فصل جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” عن وحدة تغذية الطاقة وقابس 

مخرج التيار الكهربائي. لمزيد من التفاصيل عن أفضل الطرق للعناية جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” بعد 
االستخدام ، يرجى مراجعة الفصل 3.5.

طرق المعالجة - وضع الثبات أو وضع اإلنزالق
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نافذة المعالجة

نافذة 
المعالجة

تغطية كاملة تراكب أجزاء مفقودة

4.4  المعالجة

ضعي الجهاز على الجلد واضغطي بثبات على وحدة التحكم اليدوية على المنطقة المراد 	 
معالجاتها. تأكدي من عرض درجة اللون الصحيحة على أشرطة الطاقة.

إضغطي على زر التشغيل، سوف يومض الجهاز مع اإلحساس بالدفء. قد يومض الجهاز 	 
بوهج برتقالي/احمر عند وضعه على البشرة. هذا وضع طبيعي وال داعي للقلق.

ثم اجعلي وحدة التحكم اليدوية تنزلق على طول الجلد خالل الفترة ما بين الومضات وقومي 	 
بتكرار العملية.

تأكدي  من أن المنطقة يتم معالجاتها بالكامل، ولكن ال تقومي بمعالجة نفس المنطقة مرتين )تداخل 
الوميض(.
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المؤشر
مطفأ

المؤشر
مضاء

الوضع اللطيف
يعمل

الوضع اللطيف
مطفأ

استخدام الوضع اللطيف يمن أن يققل 
من فعالية الجهاز، لذا قد تحتاجين 
إلى جلسات معالجة أكثر للوصول 

إلى النتائج المرغوبة

2.  الوضع اللطيف 
في حالة إحساسك بأن المعالجة 

غير مريحة أو مؤلمة قليالً، قومي 
بالضغط على زر “الوضع اللطيف” 

لتقليل الطاقة الخارجة.

اأضغطي على زر الوضع 	 
اللطيف لمرة واحدة، وسوف 

يضاء الزر باللون األبيض 
لإلشارة إلى وضع التشغيل، 

سوف تالحظين انخفاض عدد 
المؤشرات المضاءة بشريط الطاقة 

عند استخدام الجهاز لمعالجة 
 البشرة.

إليقاف تشغيل الوضع اللطيف، 	 
يتم الضغط على الزر مرة 

أخرى وسوف يطفأ الزر ويعود 
الجهاز إلى وضع إعدادات الطاقة 

األساسية.
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يمكن مالحظة حالة مستشعرات البشرة على أشرطة الطاقة الموجودة على جانبي 
وحدة التحكم اليدوية، في حالة تعيين درجة لون البشرة المناسبة تضاء أشرطة 
الطاقة باللون األبيض. يتوقف عدد األضواء المضائة على درجة لون البشرة.

تم اختيار إعدادات الطاقة المثالية بعناية لضمان أقصى قدر من السالمة والفعالية. 
تضمن هذه الخاصية الفريدة المعالجة األفضل لكل مرة تقومين فيها باستخدام 

.”SMOOTHSKIN GOLD“ جهاز
إضاءة أقل = بشرة داكنة وإعدادات طاقة أقل.

إضاءة أكثر = بشرة فاتحة وإعدادات طاقة أكثر. 

البشرة داكنة للغاية
العالج غير ممكن

ضوء أحمر واحد مضاء

البشرة داكنة
أقل ضبط للطاقة

ضوء واحد مضاء

البشرة فاتحة
أعلى ضبط للطاقة
10 أضواء مضاءة

غير
مناسب مناسب
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4.3  الخصائص

حساسات البشرة

1. المستشعرات الذكية للبشرة
“اكتشاف وتعيين وضع المعالجة المناسب”  

 ”SMOOTHSKIN GOLD“ يحتوي جهاز
على 2 مستشعر متطور تقع على جانبي 

نافذة المعالجة الكتشاف وتعيين نوع البشرة 
والوضع المناسب للمعالجة.

أثناء عملية المعالجة، تعمل مستشعرات 
البشرة بشكل مستمر لتعيين نوع ولون 

البشرة المناسب.
لن تعمل وحدة التحكم اليدوية في حالة 

عدم تعيين المستشعر لنوع ولون البشرة 
المناسب.

تعمل وحدة التحكم اليدوية فقط في حالة 
تعيين مستشعرات البشرة )الموجودة على 
جانبي نافذة المعالجة( لنوع ولون البشرة 

المناسبة ووضع الجهاز على البشرة 
والضغط باستمرار.

موصل الطاقة
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4.2  اإلستعداد للبدء

المؤشر
مطفأ

المؤشر
أزرق

المؤشر
أبيض

وضع
جاهز

وضع
انتظار

مفصول من 
مصدر الكهرباء

 1. تجهيز المنطقة المراد معالجتها
تأكدى من عدم استخدام الشمع أو القيام 

بنتف الشعر بالمنطقة المراد معالجتها، حيث 
يتسبب ذلك في إزالة جذوع الشعر والتي من 
المفترض امتصاصها للطاقة الضوئية أثناء 

عملية المعالجة.
:”SMOOTHSKIN GOLD“ قبل استخدام جهاز

إزالة الشعر الظاهر بالحالقة، تأكدي من عدم وجود أي شعر متبقي ظاهر فوق سطح الجلد، قد 	 
يتسبب ذلك في تلف الغطاء األمامي أو التسبب في أضرار سلبية أخرى.

تنظيف منطقة المعالجة والتأكد من جفافها تماماً.	 

2. تشغيل الجهاز: 
قومي بتوصيل وحدة تغذية الطاقة بالقاعدة السفلية لوحدة التحكم اليدوية.	 
ثم قومي بتوصيل وحدة تغذية الطاقة بمصدر الكهرباء. سوف يضاء زر االستعداد/اإلنتظار 	 

باللون األزرق لتعيين وضع االنتظار. ال يمكن تشغيل الجهاز خالل هذا الوضع.
أضغطي على زر االستعداد/االنتظار مرة واحدة، بعدها سوف يتغير ضوء الزر من األزرق 	 

إلى األبيض ليشير إلى جاهزية الجهاز للبدء بعملية المعالجة.

إنتهاء وضع اإلنتظار
في حالة ترك الجهاز “غير نشط” أي عدم الضغط على أي زر خالل 3 دقائق سيعود الجهاز 

تلقائياً إلى وضع اإلنتظار، حيث يتغير لون زر االستعداد/االنتظار إلى اللون األزرق مرة 
أخرى. يجب الضغط على الزر مرة أخرى ليعود إلى االستعداد للبدء بعملية المعالجة.
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4.1  اختبار البشرة

قبل البدء فى أولى جلسات المعالجة، ننصح  بعمل اختبار للبشرة )بمنطقة 
المعالجة( الكتشاف وتعيين الوضع المناسب للمعالجة.

يتم عمل اختبار على رقعة صغيرة من الجلد تقريباً بحجم 3 سم × 2 سم 
)ما يعادل نبضتين للجهاز على الجلد من كال الجانبين( للتعرف على أية أثار 

.”SMOOTHSKIN GOLD“ جانبية الستخدام جهاز

يجب اتباع اإلرشادات الموضحة بصفحة “االستعداد للبدء” لتجهيز   .1
المنطقة لعمل اختبار الرقعة.

قومي بمعالجة المنطقة المختارة.  .2

يجب االنتظار لمدة 24 ساعة التالية الختبار الرقعة للتأكد من تعيين   .3
الوضع المناسب للمعالجة وعدم ظهور أية تفاعالت سلبية لطاقة الضوء.

في حال عدم ظهور أية أثار جانبية خالل 24 ساعة، يتم معالجة المنطقة   .4
حول منطقة اختبار الرقعة. يجب عدم معالجة الرقعة التي تم عمل االختبار 

عليها مرة أخري قبل أسبوع على األقل.
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كيفية االستخدام
 4 .0
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3.2  النتائج المتوقعة

المرحلة الالحقة للمعالجة
خالل األسابيع القليلة األولى التالية للمعالجة المبدئية، سوف تالحظين عدم 

ظهور أي آثار أو أعراض جانبية للمعالجة )يرجى مراجعة البند 2.5 للمزيد من 
المعلومات عن اآلثار الجانبية(، كما ستالحظين نمو بعض الشعيرات. من المرجح 

أن تلك الشعيرات لم تكن بمرحلة النمو )طور التنامي( المطلوب أثناء المعالجة، 
حيث تكون تقنية الضوء النبضي المكثف أكثر فعالية.

ً بعد 6 أسابيع من نظام المعالجة 12 أسبوعا
سوف تالحظين إنخفاضاً ملحوظاً بنمو الشعر. على الرغم من وجود العديد من 

الشعيرات التي لم تتم معالجاتها أثناء طور النمو. ال بد من اإلهتمام باستمرار 
جلسات المعالجة األسبوعية.

بعد 12 اسبوعاً من نظام المعالجة
بعد اإلنتهاء من نظام المعالجة والذي يمتد على مدار 12 أسبوعاً سوف تالحظين 

انخفاضاً ملحوظاً بشكل فوري في نمو الشعر بالمنطقة التي تمت معالجتها. كما أن 
الشعيرات المتبقية ستكون أرق وأفتح لوناً. االستمرار بجلسات المعالجة الشهرية 

أو الدورية ستجعل الجلد خالياً من الشعر بشكل دائم.
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3.1  طريقة عمل تقنية الضوء النبضي المكثف؟ 

لقد تم تصميم جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” لتعطيل دورة نمو الشعر، حيث تنتقل 
الطاقة الضوئية عبر سطح الجلد، ثم يمتصها الميالنين الموجود في جذع الشعرة. تتحول الطاقة 

الضوئية الممتصة إلى طاقة حرارية )تحت سطح الجلد(، مما يؤدي إلى تعطيل نمو بصيالت 
الشعر ومن ثّم منع نموها مرة أخرى. يتساقط الشعر المعالج بشكل طبيعي على مدى بضعة أيام 

قليلة بعد المعالجة وخالل فترة من 1-2 أسبوع.

دورة نمو الشعر هي عملية دورية تمر بثالثة مراحل منفصلة ومتتابعة. المعالجة بتقنية الضوء 
النبضي المكثف تتم بصورة أكثر فعالية عندما يكون الشعر في مرحلة نمو معينة )طور التنامي- 

مرحلة النمو(، حيث ال تنمو جميع الشعيرات بتلك المرحلة في وقت واحد، لهذا السبب يجب 
اتباع نظام المعالجة الموصي به والذي يمتد على مدار 12 أسبوعاً.

لون الشعر
يعتمد نظام المعالجة بتقنية الضوء النبضي المكثف على امتصاص الميالنين الموجود في جذع الشعرة 

لطاقة الضوء. ال ننصح أصحاب الشعر األحمر أو الرمادي أو الفاتح جًدا )األشقر( باستخدام جهاز 
“SMOOTHSKIN GOLD” لعدم فعاليته مع تلك األنواع من الشعر.
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 3 .0
طريقة العمل
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 ”SMOOTHSKIN“ 2.1  جهاز

جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” مزود بتقنية الضوء النبضي المكثف 
المستمدة من تكنولوجيا تكثيف الضوء اإلحترافية. ينصح باستخدام جهاز 

“SMOOTHSKIN GOLD” من قبل المختصون بتجميل ورعاية البشرة في 
جميع أنحاء العالم إلزالة الشعر الزائد غير المرغوب فيه.

10

4

3
2

1

7

6

5
8

9 1- غطاء أمامي قابل للفصل.

2- نافذة المعالجة.

3- مستشعر البشرة.

4- أشرطة الطاقة.

5- زر التشغيل.

6- زر الوضع اللطيف.

7- زر االستعداد / االنتظار.

8- مقبس الطاقة.

9- وحدة تغذية الطاقة.

10- كابل التيار.

11- دليل المستخدم )غير معروض(.
يرجى استخدام قابس الكهرباء المزود بجهاز“SMOOTHSKIN GOLD” الخاص بك 
حيث يمكنك مالحظة أن قابس الكهرباء الرئيسي والموضح في الصورة من الممكن أن ال 

يتوافق مع قابس الكهرباء في بلدك.
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مقدمة
 2 .0
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يرجى النظر بعيداً عن وحدة التحكم اليدوية عند تشغيل الجهاز على 
البشرة. 

يجب عدم القيام بمعالجة مناطق البشرة المحيطة بالعينين 

يجب عدم استخدام الجهاز على الحواجب أو الرموش.

يمكن استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” لمعالجة الشفاة 
العلوية، الذقن، الخدين، الفك والرقبة لدى السيدات.

عدم تشغيل واستخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” على األسطح 
بخالف البشرة.

سالمة العينين
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1.3

قد تسبب ومضات الضوء النبضي المكثف المنبعثة من جهاز 
“SMOOTHSKIN GOLD” أضرار لألعين عند التعرض المباشر، لذا 

يرجى اتباع احتياطات السالمة المذكورة أدناه:

ال تعمل وحدة التحكم اليدوية )تومض( إال في حالة تعرف مستشعر لون 
البشرة )على جانبي نافذة المعالجة( على لون البشرة المالئم للمعالجة. ومع 

ذلك يجب:

عدم النظر بشكل مباشر في نافذة المعالجة بوحدة التحكم اليدوية سواءاً في 
حالة توصيل الجهاز بالتيار أو ضبط الجهاز على وضع التشغيل.

عدم القيام بتشغل الجهاز باتجاه العينين.
يجب تشغيل الجهاز عند وضع مقدمة الجهاز بشكل مباشر على منطقة 

البشرة التي تريدين معالجاتها.

سالمة العينين



ينصح بعدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” على الشعر األحمر، الشعر 
الرمادي، أو الشعر الفاتح، لعدم فعالية جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” على تلك 

األلوان من الشعر. 

الوقاية من الصدمات الكهربائية والحرائق

كما هو الحال ألي من األجهزة الكهربائية، يجب اتخاذ كافة االحتياطات لضمان 
سالمتك. 

المخاطر 
يجب عدم محاولة فتح أو تفكيك جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” بأي حال من 
األحوال، قد يسبب ذلك التعرض لمخاطر الصدمات الكهربائية أو لطاقة النبضات 

الضوئية. 

عدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” في حالة التلف، على سبيل المثال 
تشقق وحدة التحكم اليدوية أو تلف الكابل الكهربائي )ظهور األسالك الداخلية(، ظهور 

كسور بزجاج وحدة التحكم اليدوية... وغيرها.
1 1

األجزاء الداخلية تشكل خطورة كبيرة إلحتوائها على شحن كهربائي.

عدم استخدام الجهاز بالقرب من مصادر المياه كأحواض اإلستحمام، 
الدوش، أحواض الغسيل، أو أي مصدر آخر. أيضاً عدم استخدام جهاز 

“SMOOTHSKIN GOLD” في حالة التعرض للبلل.

عدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” في حالة سخونة وحدة 
التحكم اليديوية بشكل غير مريح عند مالمستها، حيث يدل هذا األمر على 

تعرض الجهاز للتلف.

عدم استخدام أي من وحدات التغذية بالطاقة بخالف الوحدة المرفقة 
والمخصصة لجهاز “SMOOTHSKIN GOLD” ، قد يتسبب ذلك في 

تلف الجهاز وتوقفه عن العمل.

اإلحتياطات
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1.2

ينصح بعدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” على الشعر األحمر، الشعر 
الرمادي، أو الشعر الفاتح، لعدم فعالية جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” على تلك 

األلوان من الشعر. 

الوقاية من الصدمات الكهربائية والحرائق

كما هو الحال ألي من األجهزة الكهربائية، يجب اتخاذ كافة االحتياطات لضمان 
سالمتك. 

المخاطر 
يجب عدم محاولة فتح أو تفكيك جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” بأي حال من 
األحوال، قد يسبب ذلك التعرض لمخاطر الصدمات الكهربائية أو لطاقة النبضات 

الضوئية. 

عدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” في حالة التلف، على سبيل المثال 
تشقق وحدة التحكم اليدوية أو تلف الكابل الكهربائي )ظهور األسالك الداخلية(، ظهور 

كسور بزجاج وحدة التحكم اليدوية... وغيرها.

اإلحتياطات



فلتر زجاجي

9

في حال قيامك بمعالجة تقشر الجلد بالمنطقة التي تريدين معالجتها.	 

عدم استخدام “SMOOTHSKIN GOLD” بواسطة األشخاص من ذوي اإلعاقة 
البدنية، الحسية، أو العقلية إال تحت إشراف وتعليمات األشخاص المسؤولين عنهم 

لالستخدام اآلمن والمناسب للجهاز.

يجب الحفاظ على جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” وإبقاءه بعيداً عن متناول 
األطفال التي تقل أعمارهم عن 18 سنة. عدم استخدام األطفال للجهاز أو تنظيفه أو 

اللعب به. 

فيعتبر المرشح الزجاجي )الفلتر( أحد المكونات 
 SMOOTHSKIN“ الحساسة والدقيقة لجهاز

GOLD” والذي تتعرض للسخونة أثناء عملية 
المعالجة. لذا يرجى عدم لمس المرشح أثناء أو 
بعد عملية المعالجة مباشرًة. كما يرجى فحص 

المرشح الزجاجي بصفة دورية للتأكد من 
عدم وجود تلفيات. يجب عدم استخدام جهاز 

“SMOOTHSKIN GOLD” في حالة فقد أو 
وجود شقوق بالمرشح،
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على البقع البنية الداكنة أو السوداء مثل الوحمات، الشامات، أو البثرات 	 
بالمنطقة التي تريدين معالجتها.

إذا كنت تعانين من مرض جلدي مزمن )مثل الصدفية أو البهاق( أو الجلد 	 
التالف )مثل حروق الشمس، التشققات، الجروح الحديثة أو العدوى النشطة( 

بالمنطقة التي تريدين معالجتها.

إذا كان لديك دوالي بالمنطقة التي تريدين معالجتها.	 

إذا كان لديك وشم أو مكياج دائم بالمنطقة التي تريدين معالجتها.	 

إذا كنت تتعاطين أية أدوية ألي من الحاالت المرضية المزمنة.	 

إذا كنت تعانين من حساسية دائمة لضوء الشمس )حساسية الضوء( أو 	 
تتعاطين أية أدوية تجعل البشرة أكثر حساسية وتسبب حساسية للضوء مثل 
الريتين، آكتوين أو أي الرتينويدات  الموضعية األخرى. يرجى قراءة نشرة 

التعليمات الطبية المرفقة بالمنتجات الطبية بعناية للتأكد من عدم تسببها 
بأعراض حساسية الضوء كآثار جانبية لالستخدام. إذا كنت ال تزالين غير 
متأكدة بشأن استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” يرجى استشارة 

الطبيب. يمكنك اإلطالع على قائمة األدوية المسببة لحساسية الضوء، يرجى 
.)www.smoothskin.com/middleeast( زيارة الموقع اإللكتروني
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عدم استخدام الجهاز على فروة الرأس، الشفتين، فتحات األنف، واألذنين.

عدم استخدام جهاز“SMOOTHSKIN GOLD” بشكل مباشر على حلمات الثدي، 
األعضاء التناسلية، حول فتحة الشرج، أو على األغشية المخاطية للمهبل ، حيث 

يكون لون البشرة داكناً بشكل أكبر أو الشعر أكثر كثافة. استعمال الجهاز على هذه 
المناطق من الممكن أن يسبب عدم ارتياح / اآلم أو ضرر بالبشرة )حروق، تغير 

اللون، أو جروح(.

عدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” إلزالة شعر اللحية عند الرجال، 
قد يتسبب ذلك بتأثير أكثر ضرراً  إذ يبدو الوجه كوجه أنثوي. 

عدم استخدام جهاز“SMOOTHSKIN GOLD” إذا كان لديك تاريخ مرضي 
لسرطان الجلد أو عالمات محتملة للسرطان )وحمات أو عدد كبير من البثور(.

عدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” في حاالت الحمل أو الرضاعة، 
حيث أن الجهاز لم يتم اختباره على مثل تلك الحاالت.

عدم استخدام جهاز“SMOOTHSKIN GOLD” إذا كنت تعانين أي من 
األعراض التالية أدناه، حيث أن “SMOOTHSKIN GOLD” قد يسبب ضرراً 

أكبر للبشرة أو التسبب في أعراض جانبية كالحروق، البثور، تغير لون الجلد 
)فرط أو نقص التصبغ( أو الجروح:
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1.1  تاريذحت
عدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” في حالة كانت بشرتك من النوع 

الداكن جداً )يرجى مراجعة مخطط ألوان البشرة أدناه(، حيث أن البشرة الداكنة 
جداً قد تمتص طاقة ضوئية بكمية كبيرة، مما قد يتسبب في إحداث ضرر ببشرتك 

)حروق، تغير اللون، أو جروح(.

عدم استخدام جهاز “SMOOTHSKIN GOLD” مؤخراً سواءاً بطريقة صناعية أو 
طبيعية، قد تكون بشرتك أكثر حساسية عند تعرضها ألشعة الشمس، وعرضة أكثر 

لآلثار الجانبية بعد المعالجة بالضوء النبضي المكثف. )حروق، بثور، تغير اللون، أو 
جروح(  

يرجى عدم التعرض المباشر أيضاً ألشعة الشمس بدون حماية بعد المعالجة باستخدام 
جهاز “SMOOTHSKIN GOLD”. من الممكن أن تصبح بشرتك أكثر حساسية 

بعد المعالجة بالضوء النبضي المكثف، وعرضة بشكل أكبر لحروق الشمس. يجب 
استخدام كريم واقي من أشعة الشمس )يحتوي على عامل الحماية من الشمس 15 أو 

أكثر( أو القيام بتغطية البشرة.
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شكراً القتنائك جهاز
SMOOTHSKIN GOLD

نقدم لِك تجربة جمال فريدة ومتميزة مع استخدامك لجهاز 
إزالة الشعر الجديد “SMOOTHSKIN GOLD” بتقنية 

.)IPL( الضوء النبضي المكثف
مع SMOOTHSKIN GOLD ستحصلين على بشرة 

ناعمة كالحرير يومياً واالستمتاع ببشرة خالية من الشعر إلى 
األبد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
www.smoothskin.com/middleeast

، والدخول إلى غرفة التجميل، لإلنضمام إلى “برنامج 
 SMOOTHSKIN GOLD الدعم” المميز لمستخدمي
، والحصول على العديد من النصائح المفيدة ومشورة من 

أفضل الخبراء المختصين لجميع مراحل المعالجة.






