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لوستر كلين سكين ريفيف، قناع للعالج التجميلي بالضوء خالل
 (LUSTRE® ClearSkin REVIVE) أهالً بك في  

عشر دقائق.
 اكتشف قوة الضوء الثورية لتغيير مظهر بشرتك.

هو تحدي التقاليد وإعادة اختراع منتجات العناية بالبشرة من 
 خالل ابتكار تقنيات آمنة ومثبتة لتقديم فوائد مذهلة للبشرة.

لوسرت كلني سكني ريفيف، قناع للعالج التجمييل بالضوء خالل 
)LUSTRE®ClearSkin REVIVE( عرش دقائق صمم

ليعمل برسعة ويحارب بهتان وتعب البرشة. يساعد يف الحصول 
عىل برشة مضيئة أكرث نضارة وحيوية.

إعدادين يسمحان لك بإنشاء جلسة خاصة للعناية بالبرشة.
LUSTRE®ClearSkin REVIVE لدى قناع قم بتحديد

اإلعداد األزرق ملحاربة البرشة الباهتة وإظهار برشة منتعشة
ومتجددة.

حدد اإلعداد األحمر ملحاربة البرشة املتعبة وتعزيز توهج 
الشباب بشكل واضح.
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قم بالتبديل بني جلسات اللون األحمر واألزرق للحصول عىل 
نتائج أفضل.

 هل أنت مستعد لتجربة االسرتخاء، اجعل برشتك تستفيد من
 تقنية مثبتة وأنت مرتاح يف منزلك. بسهولة اخرت الربنامج الخاص

بك، ثم قم بوضع القناع واستمتع يستغرق 10 دقائق فقط.

  ميتاز بسهولة االستخدام وخفة الوزن واملرونة للشعور براحة
LUSTRE®ClearSkin REVIVE فائقة. استمتع بجلستك بأمان 

بفضل حامية العني املوحدة الفريدة من نوعها.

   لوسرت كلني سكني ريفيف، للعالج التجمييل بالضوء خالل عرش
  دقائق. LUSTRE®ClearSkin REVIVE فوائد قناع   

توهج قوي ومريئ          مستويات الطاقة  برشة منتعشة

                ومتجددة

أضواء LED  أزرق   ححمراء LED  زرقاء 
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معلومات مهمة للسالمة:
معلومات مهمة للسالمة

ال تقم بتشغيل القناع يف مكان ميكن أن يالمس فيه املاء.

ال تستخدم القناع أو تشحنه مبحول به عطل أ تالف. 

.USB ال تقم بطي أو اساءة استخدام سلك شحن

ال تقم بطي / ثني أو إساءة استخدام قناع  
لوسرت كلني سكني ريفيف ألنه قد يؤدي ذلك إىل إتالف 

LED مصابيح

ال تحاول فصل القناع عن بعضه البعض ألن ذلك سوف يؤدي 
لبطالن الضامن. 

توقفي عن استخدام القناع فوًرا إذا كنِت تعتقدين أن هناك خلل 
info@lustreskin.com يرجى االتصال بفريق خدمة العمالء عىل
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إنكار وتنصل: 
املنتج عبارة عن جهاز تجمييل الغرض منه ليس تشخيص أي 

مرض أو عالجه أو الوقاية منه. 
أي مطالبات أو إقرارات أو ضامنات فيام يتعلق بقدرة هذا املنتج

 أي حالة جسدية )LUSTRE®ClearSkin REVIVE تقدم لوسرت    
 كلني اكسربس(

  أو جلدية أو ذهنية، يجب استشارة طبيب أو أخصايئ صحي
متخصص فيام يتعلق بأي حالة تتطلب عناية طبية.
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توضيح لصورة املنتج: 
 .تعمل باستمرار عىل تطوير املنتجات بأحدث التقنياتت

    لذلك، قد يختلف املنتج الفعيل قليالً عن املنتج املعروض يف 
الصور املوجودة )LUSTRE®ClearSkin لوسرت كلني اكسربس(

عىل العبوة ودليل املستخدم.

تحذير: 
ال تقم بالنظر مبارشة إىل الضوء. قد يؤدي القيام بذلك إىل  

إزعاج مؤقت يف الرؤية.

لوسرت كلني سكني ، لصقات العالج التجميلية بالضوء بالقرب من
املاء أو أي سطح مبلل. )LUSTRE®ClearSkin ال تقم بوضع(

 لوسرت كلني سكني ، لصقات العالج التجميلية بالضوء مع البالغني
 فوق 18 عاًما ولكن ميكن استخدامها من قبل املراهقني الذين

تزيد أعامرهم )LUSTRE®ClearSkin يوىص باستخدام( 
عن 13 عاًما تحت إرشاف أحد الوالدين / الويص الذين تزيد

أعامرهم عن 18 عاًما.
ال يجب استخدام هذا املنتج من قبل األطفال الذين تقل 

أعامرهم عن 13 عاًما.
  يرجى استشارة طبيبك العام قبل االستخدام إذا كنت حامالً أو 

تشتبه يف أنك حامل.
  يرجى استشارة طبيبك العام قبل االستخدام إذا كنت مصابًا أو

تشك يف إصابتك بالرسطان.
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محتوى

  ماذا يف الصندوق   

 قبل ان تبدا

 - الشحن

 - اختبار حساسية الضوء

 - جهز قناعك 

  كيف يعمل ماسك

LUSTRE® ن ClearSkin REVIVE Facewear 

    كيفية استخدام الجهاز 

 - استخدام عام

 - تنظيف

 - التخزين

تحذيرات

   استكشاف األخطاء وإصالحها

تحديد

ازالة

ضامن

مرسد الرمز

قيود الضامن وإخالء املسؤولية

معلومات االتصال
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ماذا يف الصندوق

محتويات الصندوق

يرجى االتصال بدعم العمالء إذا كان أي من املكونات املذكورة مفقوًدا أو تالًفا

منظرة عامة عىل املنتج

 لضامن متوضع القناع بشكل صحيح، يرجى ضبط الحزام حتى تشعر بالراحة عىل

وجهك والتأكد من أن الرشيط ليس ضيًقا جًدا. قد يكون من األكرث راحة أن تضع

الحزام أعىل مؤخرة رأسك. 

 
   

زر الطاقة
ةراتخم ةسلج

مؤرش البطارية
ميناء الشحن

.1

.2

.3

.4

 

   

1

2

3

4

أحزمة الرأس

أحزمة الرأس

أحزمة الرأس

أحزمة الرأس

أحزمة الرأس

أحزمة الرأس
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تبدأ: أن  قبل 

الشحن 
    من الكبل يف مصدر طاقة سيبدأ مؤرش الطاقة يف

 وحدةالتحكم يف الوميض مشريًا USB-A يف القناع   
 ثم أدخل جانب USB-C ليك تشحن القناع، أدخل كبل 

إىل أنه قيد الشحن.

الشحن. أثناء  القناع  يعمل  لن  االستخدام،  قبل  دامئًا  القناع  افصل  مالحظة: 

اختبار حساسية الضوء.
ضع القناع عىل الساعد الداخيل. قم بتشغيل القناع ملدة 10 دقائق بالكامل.

ال تنظر بشكل مبارش إىل الضوء، قد يكون ضاًرا لعينيك. توخ َالحذر.

   إذا شعرت أن برشتك ساخنة أو غري مرتاحاً أو أن هناك رغبة بالحكة أثناء الجلسة

توقف فوراً !

انتظر حتى تنتهي الجلسة بالكامل.  سيستغرق إكامل جلسة كاملة 10 دقائق.

سيتم إيقاف تشغيل القناع تلقائيًا بعد اكتامل الجلسة.  أزل القناع وانتظر 

ملدة 6 ساعات عىل األقل.

 يف هذه األثناء قم بفحص برشتك بانتظام عىل مدار ست ساعات، إذا ظهرت بقع

 ،حمراء و / أو حكة، فإن القناع غري مناسب لك. يف حالة وجود حساسية للضوء

يرجى االتصال باملستشار الطبي أو الطبيب.

.1

.2

.1

.2

.3

.4

.5
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لالستخدام: جاهزا  قناعك  تجعل   كيف 

 الخطوة
تأكد من أن الجهة الداخلية للقناع

تقابل وجهك.

الخطوه
أدخل الحزام من خالل أداة الضبط.

 مرر الرشيط عرب الفتحة األوىل من

 الداخل نحو الخارج من القناع

 وقم بربط.

الخطوة
   حرك الحزام عرب الفتحة 2 ثم تأكد مام

 إذا كان شعار املوجود

 LUSTRE® عىل الرشيط متجًها

.املطاط نحوك.

الخطوة
 وتوصيل أجزاء الفيلكرو )وهي القطعة

البالستيكية املخصصة للربط والفصل).

2 1

4 3

.3
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قوة الضوء الثورية لتغيري مظهر برشتك؟
LUSTRE® ClearSkin REVIVE  

 كيف يعمل قناع

اكتشف قوة الضوء الثورية لتغيري شكل برشتك.

العالج بالضوء

لك جلسات خاصة بسبب االعادات اآلتية:
  LUSTRE® ClearSkin REVIVE يوفر قناع 

  اخرت إعداد اللون األحمر ملحاربة البرشة املتعبة للحصول عىل نور
وبريق شبايب.

 اخرت اإلعداد األزرق ملحاربة البرشة الباهتة وإظهار برشة منتعشة
ومتجددة.
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ملخص

 10  دقائق 

إعداد الضوء األزرق:
 

 حدد هذا اإلعداد ملحاربة البرشة
 الباهتة وإظهار برشة منتعشة

ومتجددة.

 جلسات الضوء األحمر
  واألزرق هي

جلسات بديلة

لنتائج أفضل وأرسع.

إعداد الضوء األزرق:
 

  حدد هذا اإلعداد ملحاربة البرشة 
املتعبة للحصول عىل بريق شبايب.

وقت الجلسة

مرات يف األسبوع ملدة 8 أسابيع 3

مرات يف األسبوع ملدة 8 أسابيع 3

مرات يف األسبوع ملدة 8 أسابيع 3
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كيف تستخدم القناع

لالستخدام العام

 

  ابدأ بتنظيف وجهك مبنظف لطيف. قم بوضع القناع بشكل مريح ثم شغله بالضغط

عىل زر الطاقة لبضع ثوان حتى ييضء مؤرش الطاقة. القناع اآلن يف وضع االستعداد.

  قم بتحديد اإلجراء املطلوب بالضغط عىل زر الطاقة عدة مرات حتى يتم تحديد

اإلجراء املطلوب.

حدد هذا اإلعداد ملحاربة البرشة املتعبة للحصول عىل بريق شبايب 

حدد هذا اإلعداد ملحاربة البرشة الباهتة وإظهار برشة منتعشة ومتجددة.

  بعد 10 دقيقة، سيومض مؤرش الطاقة مرتني قبل إيقاف التشغيل تلقائيًا. مبجرد

االنتهاء من الجلسة، قم بإزالة القناع قم بوضع السريوم )املصل) والكرميات املعتادة.

1  الخطوة

2  الخطوة

3  الخطوة

.1

.2

إعداد الضوء األحمر:

إعداد الضوء األزرق:
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التنظيف
من املهم معرفة كيفية العناية بجهازك.

  نظف الجهاز بقطعة قامش مبللة بعد كل استخدام. ميكنك إزالة البقع الصعبة عن

طريق املسح بعناية ورفق مبحلول ٪70 كحول.

 - ال تستخدم املذيبات أو املنظفات الكاشطة.

- ال تقم بتنظيف القناع أثناء التشغيل.

- ال تقم بتنظيف القناع أثناء الشحن.

- ال تقم باستخدام أي منتجات تنظيف أخرى ألنها قد تتسبب يف تلف القناع.

 

التخزين
  قم بتخزين القناع يف الحافظة أوالعبوة املرفقة. تأكد من عدم الثني أو الشد أو

السحق أثناء التخزين أوالسفر.

تحذير:
ولكننا نويص بشدة بتقييم برشتك بعناية بعد كل جلسة استخدام ،

 أنواع البرشة عىل مقياس فيتيزيباتركس للجلد املويص باستخدام الجهاز بأمان عليها

.VI وV
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 - مبارشة عىل عينيك أو عني أي شخص آخر. 

قد يؤدي القيام بذلك إىل تشوش مؤقت يف الرؤية. 

LED ال تقم بتسليط الضوء من مصابيح.

 - ال تقم باستخدام القناع تحت عمر 13 عاًما. يجب عىل املراهقني الذين تزيد  -. 

  أعامرهم عن 13 عاًما استخدامه تحت إرشاف أحد الوالدين / الويص ويكون أعامرهم

فوق 18 عاًما.

 - مينع عىل األطفال الذين تقل أعامرهم عن 18 عاًما تنظيف أو شحن أو استخدام -

الالصقات دون إرشاف من الكبار.

 - مينع عىل األطفال اللعب ب القناع كام يحفظ بعيدا عن متناول األطفال.

- مينع إجراء الصيانة أو تفكيك املنتج.  يف حالة حدوث عطل أو تلف، يرجى  

.info@lustreskin.com االتصال بفريق خدمة العمالء عىل

- ال تستخدم القناع يف الخارج ملنع حدوث تلف يف املنتج.

- ال تقم بثني أو لوي الرقع.  تعامل مع املنتج بعناية.

- ال تجلس أو تستلقي أو متيش عىل القناع ألن هذا سوف يتسبب بالكرس.

 - ال تقم باستخدام املذيبات أو املنظفات الكاشطة عىل القناع ما مل يتم تحديدها يف 

هذا الدليل بوضوح أو بواسطة فريق رعاية العمالء.
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 - ال تستخدم القناع إذا كانت ال تعمل بشكل صحيح، أو إذا تم إسقاطها أو تلفها  

للضامن واإلصالحات اتصل بفريق خدمة العمالء.

  - ال تستخدم القناع إذا كنت تتناول أي دواء ميكن أن يسبب حساسية للضوء. إذا مل

 تكن واثقاً من أدويتك، فتواصل مع طبيبك.

 

 - ال تستخدمي القناع إذا كنت حامالً أو تخططني للحمل أو الرضاعة الطبيعية. 

 - ال تستخدم القناع بأي طريقة أخرى غري املوضحة يف الدليل.

- ال تستخدم القناع إذا كنت تعاين من الذئبة الحمراء أو األكزميا الحساسة للضوء أو 

  املهق أو غريها من األمراض الجلدية.

 ،إذا كنت تستخدم الالصقات لعالج الذئبة أو األكزميا الحساسة للضوء أو املهق

فممكن أن تسبب تفاعاًل جلديًا شديًدا.

 

 - ال تستخدم القناع إذا كنت تعاين من أي اضطراب يف الحساسية للضوء 

 )التحسس للضوء).

- ال تستخدم القناع فوق عدوى بكتريية ألن ذلك قد يؤدي إىل زيادة األعراض. 

 

- ال تقم بوضع القناع مبارشة فوق جرح مفتوح.

- ال تستخدم القناع إذا كان لديك رصع.
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- ال تستخدم القناع فوق املناطق املصابة بالتهاب األوردة ودوايل األوردة. 

- ال تستخدمي القناع إذا كنت تعانني من الصداع الناجم عن الضوء.

 

- ال تستمر يف االستخدام إذا كان الجو حاًرا أو تشعر بحرارة برشتك بشكل غري مريح.

- ال تستخدم أو تخزن القناع قرب األسطح الساخنة.

- ال تقم بتخزين القناع يف درجات حرارة شديدة أو باردة.

 

- ال تستخدم القناع عندما تكون قريبة من املاء أو قد تتالمس معها.

- ال تضع القناع امام ضوء الشمس املبارش.

- ال تستخدم القناع إذا كان لديك رد فعل تحسيس معروف تجاه السيليكون.

 تحتوي القناع عىل السيليكون والبالستيك الذي يتالمس مع الجلد أثناء االستخدام.

  إذا كان لديك شكوك حول الحساسية، اتصل أوالً مبقدم الرعاية الصحية الخاص بك

قبل استخدام القناع.

  - ال تحاول تعديل القناع بأي شكل من األشكال. سيؤدي ذلك إىل بطالن الضامن. 

  - ال تحتوي الصقات القناع عىل أجزاء قابلة إلعادة االنتفاع بها.
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 - املزود بوحدة USB ال تستخدم القناع يف حالة تلفها أو يف حالة تلف كبل

تحكم مدمجة.

التصنيع. جهة  من  معتمدة  غري  ملحقات  مع  القناع  تستخدم   - ال 

 - املنتج عبارة عن جهاز تجميل و الغرض منه ليس تشخيص أي مرض أو عالجه أو

الوقاية منه.

مالحظة:
  قد تم تحديد الجهد املناسب عىل DC يجب تشغيل القناع فقط بجهد منخفض 

القناع.

  املزود بوحدة تحكم مدمجة، توقف عن USB يف حالة تلف أي جزء من كبل 

االستخدام. 

إلجراءات االستبدال ®LUSTRE يرجى االتصال بفريق خدمة العمالء عىل.

مالحظة:
 قم باستشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استخدام القناع إذا كنت تعاين

 من حمى أو التهاب حاد أو اضطراب شديد يف الدورة الدموية أو حساسية للضوء

  وتهيج الجلد، أو كدمات، كام تعد الحروق، والدوخة، والغثيان، والصداع هي آثار

جانبية نادرة ولكنها محتملة.

  عند حدوث ذلك توقف فوًرا عن استخدام القناع وتواصل مع مقدم الرعاية الصحية

الخاص بك.

مالحظة:
  ننصح بشدة توخي الحذر عند تناول أي أدوية مرتبطة بالجلد، إذا كنت تشك يف

   ذلك، استرش مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
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الحلالسبباملشكلة

استكشاف األخطاء وإصالحها

 مل يتم إدخال سلكالقناع ال يعمل.

 الشحن يف مدخل

  التيار الكهربايئ بشكل

صحيح.

 مل يتم إدخال سلك

 الشحن يف مدخل

  التيار الكهربايئ بشكل

صحيح.

  مدخل التيار الكهربايئ

ال يعمل.

 مل يتم الضغط عىل زر

  التشغيل / اإليقاف

ملدة ثانية كاملة.

  مستوى البطارية

منخفض جًدا.

 يتم إيقاف تشغيل

الجهاز بشكل مفاجئ.

  أدخل سلك الشحن يف

الجهاز بشكل صحيح.

  جرب مدخل طاقة

مختلف.

 اضغط عىل زر

  التشغيل / اإليقاف

ملدة ثانية عىل التوايل.

قم بشحن الجهاز.

 أدخل كابل الشحن يف

 مأخذ الطاقة بشكل

صحيح.
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465nm (أزرق( 

66

5-3

10

330 ± 30 

640nm (أحمر( 

0°C to 40°C | 32°F to 104°F

LED أطوال موجات

أقىص كثافة للطاقة الضوئية لإلخراج

املصابيح

30MW/CM2

ثنايئ النواة أحمر + أزرق فاتح

درجة حرارة التشغيل والتخزين

رطوبة التشغيل والتخزين

مزود الطاقة

ميناء الشحن

30% – 95%

5V       2A 

أقدام / 3.28 مرت 1

USB-C 

USB-C إىل USB-Aكابل الشحن

طول كابل الشحن

شحن خرج طاقة محول

وزن الجهاز

بطارية

نوع البطارية

أبعاد الجهاز

وقت الشحن

وقت الجلسة

ليثيوم أيون

195 x 290 x 5mm

ساعات

دقائق

جرام

2A 

2600 mAh

تحديد
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للتخلص من هذا الجهاز

 (2012/19 / EU)(WEEE      ) إلعادة التدوير باستخدام أفضل تقنيات إعادة

  التدوير املتاحة لتقليل التأثريات الجانبية عىل البيئة ومعالجة أي مواد خطرية 

 وتجنب زيادة مكب النفايات.

 تم تصنيف هذا املنتج عىل أنه من املعدات الكهربائية واإللكرتونية، لذلك يُرجى

التأكد أنك تخلصت من هذا املنتج بشكل صحيح يف نهاية عمر هذا املنتج وفًقا

ملتطلبات السلطة املحلية لبلدك.

ال تقم بالتخلص من الجهاز مع النفايات املنزلية.

 

الضامن

  ان عىل القناع ضامناً ليكون خاليًا من عيوب التصنيع ملدة 72 شهرًا من تاريخ الرشاء

األصيل يف ظل االستخدام العادي.

 يرسي هذا الضامن فقط إىل املشرتي األصيل مع إثبات الرشاء األصيل وفقط عند 

الرشاء من بائع تجزئة أو بائع معتمد.

املعتمدة. LUSTRE® ClearSkin يرسي هذا الضامن    

فقط إذا تم استخدام القناع مع ملحقات

إذا حدث للمنتج عيبًا خالل فرتة الضامن، قم باالتصال بالبائع الذي اشرتيت منه

القناع. 
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ال يغطي هذا الضامن املنتجات التالفة بسبب:

 - حادث أو سوء استخدام.

 - قد تم استخدامه مع ملحقات غري مرصح بها أو استخدم بخالف التعليامت.

  - التوصيل بالتيار والجهد غري الصحيحني.

يرجى تخصيص بعض الوقت للتسجيل عىل موقعنا عىل الويب:

www.lustreclearskin.com

لتسجيل منتجك والبقاء عىل اطالع دائم بالتطورات الجديدة واملثرية من فريق

LUSTRE®

LUSTRE® ClearSkin الخاص بك

 إلكامل التسجيل عرب اإلنرتنت، ستحتاج إىل إدخال رقم دفعة.
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مرسد الرمز

Symbol

! WARNING

! CAUTION

Description

  تنبيه يشري إىل موقف خطري، إذا مل يتم تجنبه، قد
يؤدي إىل الوفاة أو اإلصابة الخطرية.

  تنبيه يشري إىل موقف خطري، إذا مل يتم تجنبه، قد
يؤدي إىل إصابة طفيفة أو متوسطة.

 .CE يشري إىل أن املنتج حاصل عىل شهادة

تنبيه يشري إىل موقف خطري، إذا مل يتم تجنبه، قد.

يشري هذا الرمز إىل املمثل املرصح له األورويب املعتمد.
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قيود الضامن وإخالء املسئولية:

 ان هذا الضامن مينحك حقوقًا قانونية معينة، باإلضافة إىل الحقوق القانونية
الخاصة بك.

  يقترص حقك يف الضامن فقط بإصالح واستبدال جهازك كام هو موضح يف بيان
الضامن هذا.

 LUSTRE® SKIN LTD .تتنصل من جميع الضامنات الضمنية
أي مدى يسمح القانون املطبق، ان.

 إذا كان القانون املطبق ال يسمح بالتنصل من الضامنات الضمنية، فإن مدة
الضامنات الضمنية تقترص مبوجب هذا رصاحة عىل مدة الضامن املحدود الرصيح

املنصوص عليه أعاله.

    ال تتحمل عىل أي حال من األحوال املسؤولية عن أي أرضار خاص أو عريض أو تبعي
أو عقابية أو غري مبارش بناًء عىل خرق LUSTRE® SKIN LTD ان

  LUSTRE® SKIN LTD أو علمها
 الضامن أو خرق العقد أو الرضر )مبا يف ذلك اإلهامل أو املسؤولية املتشددة عن

املنتج) أو غري ذلك، حتى لو تم إشعارأو علمها باحتامل حدوث مثل هذه األرضار.

 ألي معدات بديلة، أو دعاوى األطراف الثالثة أو األرضار التي تلحق
LUSTRE® SKIN LTD تشمل هذه األرضار، عىل سبيل املثال ال الحرص:

خسارة تكلفة باملمتلكات.

 إذا كان القانون املطبق ال يسمح بفرض قيود عىل الضامنات، أو عىل التعويضات عن
  الخرق يف معامالت معينة، فقد ال تنطبق الحدود الواردة يف هذه الفقرة وإخالء

املسؤولية أو االستثناءات من الضامن.



26

  ال ينطبق هذا القيد عىل مطالبات الوفاة أو اإلصابة الشخصية الناجمة عن خلل يف 
الجهاز أو أي مسؤولية أخرى ال ميكن استبعادها أو تقييدها مبوجب القانون.

 ان رشوط هذا الضامن تحدد مخاطر فشل املنتج بينك )املشرتي) وبني
LUSTRE® SKIN LTD  هذا التوزيع تم االعرتاف 

به من قبل الطرفني وينعكس يف السعر.

 باستخدام LUSTRE® SKIN REVIVE، إنك تقر بأنك
قد قرأت هذه الرشوط واألحكام والقيود وقد فهمتها وملزم بها.

التواصل معلومات 

Lustre Skin Ltd

Alba Innovation Centre,  

Alba Campus, Livingston

Scotland, UK, EH54 7GA

T: +)44(1506 592239

E: info@lustreskin.com

W: www.lustreclearskin.com 

Lustre Skin Ltd هي رشكة حاصلة عىل شهادة  ISO 13485:2016 
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