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MANUAL COMPLETO 
DO USUÁRIO

INTRODUÇÃO
Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para olhos de aparência renovada, ao adquirir 
esse aparelho FOREO. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de 
cuidado da pele, no conforto do seu lar, por favor, leia atentamente as instruções contidas nesse manual. 

OBSERVAÇÃO: Utilize esse aparelho apenas para o uso previsto e descrito nesse manual. 

COMO USAR O IRISTM

A rotina de cuidado completa dura 1 minuto (30 segundos para cada olho) e deve ser realizada duas vezes por dia.    

RECURSOS
Tecnologia T-SonicTM alternante: possui 2 modos que se adaptam às suas necessidades. É inspirada em massagens 
realizadas através de batidinhas leves com os dedos, que podem ser usadas em conjunto com as pulsações:

•  Modo Spa: combina pulsações delicadas e uma massagem para recriar um tratamento de beleza profissional

• �Modo Puro: recria a sensação de uma massagem manual nos olhos e é extremamente delicado, porém mais 
eficaz que uma massagem realizada apenas com os dedos

• �8 intensidades para maior conforto: a intensidade de cada modo pode ser aumentada ou diminuída através 
das teclas “+” ou “–”. Além disso, o aparelho memoriza suas preferências para o próximo uso

• �Totalmente à prova d’água: fácil de limpar graças a sua porta de carregamento vedada; pode ser usado no 
chuveiro ou na banheira, conforme preferir. 

• �Relógio integrado: as pulsações pausam a cada 30 segundos para indicar quando deve passar para o outro 
olho. Após 1 minuto de uso, o aparelho pulsa 3 vezes e o indicador luminoso emite uma luz constante para 
avisar que a rotina de 1 minuto chegou ao fim

•  Seu aparelho FOREO desliga automaticamente após 3 minutos para evitar o uso excessivo

SELECIONAR MODO 

1. Pressione o botão central para ligar o IRISTM. Uma vez que estiver ligado, ele estará automaticamente no Modo Spa.

2. Pressione o botão central novamente para selecionar o Modo Puro.

3. Pressione o botão central uma última vez para desligar seu IRISTM.

Você pode ajustar as intensidades dos Modos Puro e Spa do IRISTM através das teclas “+” ou “–”.

AVISO: O massageador IRISTM pode estar bloqueado quando novo – desbloqueie o aparelho pressionando as 
teclas “+” e “–” durante 3 segundos. Uma luz piscará para sinalizar que o aparelho foi desbloqueado.
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MODO DE USAR

Utilize o aparelho durante 30 segundos em cada olho. Ao final de 1 minuto, sua rotina estará concluída.  

ADVERTÊNCIA: O IRISTM só deve ser aplicado na região abaixo dos olhos e próximo à sobrancelha. Nunca 
aplique nas pálpebras ou no globo ocular.

RECARGA

•  Insira o carregador numa porta de recarga USB. O indicador de LED do IRISTM piscará repetidamente para 
indicar que a bateria está recarregando. Quando a bateria estiver cheia (após aproximadamente 1 hora), o 
indicador de LED emitirá uma luz constante. 

•  Quando a bateria estiver fraca, o indicador de LED do IRISTM piscará uma luz branca. 

AVISO: Nunca utilize o aparelho, carregador ou cabo de recarga se estiverem danificados. Ao carregar, certifique-se 
que o carregador está seco e não recarregue o IRISTM em qualquer local onde o aparelho ou carregador possam 
ficar imersos dentro d’água. Use somente o carregador fornecido pela FOREO com o aparelho. Sempre recarregue 
o IRISTM antes do primeiro uso. Não utilize o aparelho enquanto estiver recarregando e não recarregue por mais de 
24 horas.  

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA 

A vida útil do seu IRISTM será ampliada significativamente com a manutenção e o cuidado apropriados.   

Sempre limpe bem o IRISTM após a utilização. Lave as superfícies da escova com água e sabão, e enxágue com água 
limpa. Recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna para melhores 
resultados. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Nunca limpe com produtos que contenham álcool 
ou acetona, pois podem irritar a pele.

Evite usar cremes ou séruns à base de argila ou silicone com esse aparelho FOREO.

Evite deixar o seu IRISTM diretamente sob o sol, em locais de calor extremo ou exposto à água fervente. 

Por questões de higiene, não recomendamos que o seu IRISTM seja utilizado por qualquer outra pessoa. 

2.   Posicione o aparelho no contorno dos olhos, do centro à parte externa, abaixo e acima do olho, e na região 
entre as sobrancelhas. Deixe o aparelho na mesma posição por alguns momentos e siga para outra região.

1.   Aplique o creme ou sérum para os olhos utilizado normalmente – se houver – no contorno dos olhos com 
a ponta dos dedos.
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O uso do IRISTM deve ser confortável – se você sentir algum desconforto, descontinue imediatamente o uso e 
consulte um médico. Recomendamos não utilizar o aparelho em nenhum dos dois modos por mais de 3 minutos 
seguidos. Se você tiver algum problema de pele, por favor consulte um dermatologista antes de usar. Redobre a 
atenção ao aplicar o aparelho na região das olheiras e não aplique o aparelho nas pálpebras ou no globo ocular. 

AVISO: O uso do aparelho por, em ou perto de crianças exige supervisão cuidadosa. 

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
Os indicadores LED não piscam quando o carregador está conectado?
• A bateria está completamente carregada e pronta para ser usada em até 140 rotinas completas de massagem.
• A bateria está totalmente descarregada e exige alguns minutos para reconhecer que o cabo de recarga está conectado.
• O cabo de recarga não está conectado corretamente. Verifique o carregador USB e a porta de carregamento. 

O IRIS TM não liga quando o botão central é pressionado?
• A bateria está vazia. Recarregue o seu IRISTM.
• A interface está bloqueada . Para desbloquear, pressione as teclas "+" e "–" ao mesmo tempo. 

O IRIS TM não desliga e/ou os botões da interface não respondem?
• O microprocessador está temporariamente com defeito. Conecte o cabo de recarga para restaurar as funções.

A superfície de silicone do IRIS TM se degradou a uma textura pegajosa ou com bolhas?
• �Descontinue o uso. O silicone é um material duradouro, mas pode se degradar sob determinadas condições – 

consulte a seção sobre Limpeza, Armazenamento e Segurança para saber como prevenir tal degradação.

Se você tiver outros problemas com seu IRISTM, ou tiver quaisquer dúvidas sobre sua operação, por favor acesse a página 
de Atendimento ao Cliente em www.foreo.com e preencha o formulário de Serviço de Apoio ao Consumidor. 

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 
REGISTRO DE GARANTIA 
Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos e a Garantia de Qualidade de 10 anos, registre o número fornecido 
pela FOREO no Cartão de Autenticidade em www.foreo.com, na seção Garantia e Devoluções dentro da área de 
Atendimento ao Cliente.  

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS
A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra 
defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do Uso Normal desse aparelho. A garantia cobre 
as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo 
desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou 
desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, 
substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor 
ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra junto com essas condições de 
garantia durante o período de garantia.

Essa Garantia Limitada exclui qualquer outra garantia, seja oral ou por escrito, expressa ou implícita. Não há 
qualquer garantia implícita decorrente da fabricação, venda ou uso desse produto. 
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Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida 
a opção de reivindicação de garantia. Você receberá um número de Autorização para Retorno do Produto (RMA), 
além de instruções completas do nosso serviço de Atendimento ao Cliente sobre como enviar seu produto 
FOREO ao escritório FOREO mais próximo de você. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma 
adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

GARANTIA DE QUALIDADE DE 10 ANOS
Além dos termos da Garantia Limitada de DOIS (2) anos da FOREO, a Garantia de Qualidade de DEZ (10) anos da 
FOREO permite aos donos de aparelhos comprarem um novo em www.foreo.com, a um custo 50% menor que 
o valor listado.

Acesse a página de Atendimento ao Cliente em www.foreo.com para consultar os termos e condições completos. 

INFORMAÇÃO DE DESCARTE
Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com 
sistema de reciclagem). O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado 
como lixo doméstico e sim, levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos 
e eletrônicos. 

ESPECIFICAÇÕES
MATERIAIS:     Silicone
CORES:    Magenta, Rosa Pétala, Hortelã       
TAMANHO (L x A):    39.3 x 31.7 x 120.4 mm
PESO:      70 g
BATERIA:     Li-Ion 200 mAh 3.7 V
DURAÇÃO DA BATERIA:   140 usos
DURAÇÃO NO MODO DE ESPERA:  90 dias
FREQUÊNCIA:     120 Hz
NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO:   50 dB
INTERFACE:     3 botões

Renúncia: A FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem 
obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças. Para os termos, condições e garantias completos 
e atualizados, por favor consulte o manual completo do usuário em www.foreo.com.

O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.
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