MASSAGEAPPARAT FÖR
ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

FULLSTÄNDIG
BRUKSANVISNING
KOMMA IGÅNG
Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från
FOREO. Passa på och läs igenom bruksanvisningen innan du börjar njuta av alla fördelar av avancerad hudvård
på professionell nivå.
OBS: Använd endast apparaten i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

ATT ANVÄNDA IRIS

TM

Hela rutinen tar 1 minut (30 sekunder per öga) och ska utföras två gånger om dagen.
FUNKTIONER
t Växlande T-Sonic -teknik: en unik, ”klappande” rörelse, inspirerad av fingertoppsmassage, runt ögonen.
Finns med två lägen som skräddarsytts för att passa alla dina behov:
- Spa-läget kombinerar den växlande T-Sonic -tekniken med mjuka pulseringar. Tillsammans återskapar
detta känslan av en professionell skönhetsbehandling. Den här inställningen passar för hud som
uppvisar mer tydliga ålderstecken.
- Pure-läget (ren massage): inspirerad av manuell massage runt ögonområdet. Det här läget kanaliserar
enbart den klappande rörelsen för en extra skonsam massage runt ögonkonturen, och är perfekt för
hud som har börjat uppvisa ålderstecken.
t Du kan välja den intensitet som passar dig bäst tack vare 8 intensitetslägen: intensiteten i varje läge kan
ökas eller minskas med knapparna (+) eller (-). IRIS kommer dessutom ihåg dina förvalda inställningar nästa
gång du använder den.
t Helt vattentät: laddningsporten är förseglad så rengöringen är enkel. IRIS går även att använda i duschen
eller i badet, helt i enlighet med dina preferenser.
t Integrerad timer: pulseringarna pausar efter 30 sekunder för att indikera att du ska börja med det andra
ögat. Pulseringarna stoppas 3 gånger i rad och lampan börjar lysa med ett stadigt sken efter 1 minut för att
visa att du är färdig.
TM

TM

TM

t

För att förhindra överanvändning stängs FOREO-enheten av automatiskt efter tre minuter i varje läge.

VÄLJA LÄGE
1. Tryck på knappen i mitten en gång för att slå på IRIS . IRIS startar i Spa-läget.
TM

TM

2. Tryck på knappen i mitten en gång till för att byta till Pure (vanlig massage).
3. Tryck på knappen i mitten ytterligare en gång för att stänga av IRIS .
TM

Du kan själv justera hastigheten och intensiteten på behandlingen i läge SPA och PURE genom att trycka på
knapparna (+) och (-).
OBS: IRIS kan vara låst när du tar upp den ur förpackningen för första gången. Lås upp den genom att samtidigt
hålla nere knapparna (+) och (-) under 3 sekunder. Lampan blinkar för att indikera att IRIS har låsts upp.
TM

TM
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SÅ GÖR DU
1. Applicera ögonkräm eller serum, om du använder det, med fingertopparna runt ögonen.

2. Håll framsidan (sidan med knapparna +/-) mot ögonkonturen, gå från ansiktets mitt och rör dig utåt, både
under och ovanför ögonen. Glöm inte området mellan ögonbrynen. Håll IRIS stilla på samma plats ett
TM

ögonblick. Flytta sedan till nästa område.
Använd IRIS i 30 sekunder för varje öga. Efter 1 minut är du färdig.
TM

VARNING: IRIS får aldrig användas på ögonlocket eller på själva ögat, utan enbart på området under ögonen
och på ögonbrynen.
TM

LADDNING
t

Koppla laddaren till USB-porten. LED-lampan på IRIS blinkar för att visa att batteriet laddar. När batteriet
TM

är fulladdat (efter ungefär en timme) lyser LED-lampan med ett stadigt sken.
t

När batterinivån börjar bli låg kommer LED-lampan att lysa med ett blinkande, vitt sken.

OBS: Använd aldrig apparaten, laddaren eller laddningssladden om de är skadade. När du laddar IRIS , kontrollera
att USB-uttaget är torrt, och ladda inte apparaten någonstans där USB-kontakten kan hamna i vatten. Använd bara
den sladd som levereras tillsammans med din FOREO IRIS . Ladda IRIS innan du använder den första gången.
Använd inte apparaten medan den laddas, och ladda den aldrig längre än 24 timmar.
TM

TM

TM

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET
Med rätt skötsel och underhåll håller IRIS betydligt längre.
TM

Rengör alltid IRIS grundligt efter användning. Rengör genom att tvätta utsidan med vatten och tvål, skölj sedan
med varmt vatten. Vi rekommenderar att du använder FOREOs silikonrengöringssprej och sköljer med varmt
vatten efteråt för bästa resultat. Torka med en luddfri trasa eller handduk. Använd aldrig rengöringsprodukter som
innehåller alkohol, bensin eller aceton eftersom dessa produkter kan irritera huden.
TM

Använd inte ler- och silikonbaserade serum och krämer tillsammans med FOREOs produkter.
Lämna inte IRIS i direkt solljus och utsätt den aldrig för stark värme eller kokande vatten.
TM

Av hygienskäl rekommenderar vi att du inte delar IRIS med någon annan.
TM
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Det ska vara behagligt att använda IRIS . Om du upplever obehag ska du omedelbart avbryta behandlingen och
uppsöka läkare. Vi rekommenderar att du inte använder IRIS , varken i läget SPA eller PURE, under mer än tre
minuter åt gången. Om du lider av en hudsjukdom, kontakta din hudläkare före användning. Var extra försiktig när
du använder IRIS under ögonen och se till att apparaten inte kommer i kontakt med ögonlocken eller själva ögat.
TM

TM

TM

OBS: Stor aktsamhet krävs när apparaten används av, på eller i närheten av barn.

FELSÖKNING
Varför blinkar inte LED-lampan fast laddaren är inkopplad?
t Batteriet är fulladdat, redo för upp till  behandlingar av ögonområdet.
t
t

Batteriet är helt urladdat och måste laddas i flera minuter innan produkten registrerar att laddningssladden är ansluten.
Laddningssladden är inte korrekt ansluten. Kontrollera vägguttaget och laddningsporten.

IRIS startar inte när du trycker på knappen i mitten.
t Batteriet är urladdat. Ladda IRIS .
t IRIS är låst. Lås upp genom att samtidigt trycka ner knapparna (+) och (-).
TM

TM

TM

Det går inte att stänga av IRIS och/eller det händer inget när du trycker på knapparna.
t Mikroprocessorn fungerar inte för tillfället. Anslut laddningskabeln för att återställa apparaten.
TM

Silikonytorna på IRIS har blivit klibbiga och/eller bubbliga.
t Avbryt användningen. Silikon är ett mycket slitstarkt material, men det kan skadas under vissa omständigheter
– se avsnittet Rengöring, förvaring och säkerhet i denna bruksanvisning för råd om hur du undviker det.
TM

Om du har andra problem med IRIS , eller om du har några frågor om användningen, gå till Kundtjänst på
www.foreo.com/sv och fyll i ett formulär så återkommer HelpDesk.
TM

GARANTIVILLKOR
REGISTRA GARANTIN
För att aktivera din 2-åriga produktgaranti registrera numret på äkthetsbeviset du fick i leveransen tillsammans med
din FOREO-produkt, på www.foreo.com, under Kundtjänst/Garantier och returer.
2 ÅRS PRODUKTGARANTI
FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum. Garantin omfattar
tillverkningsfel och materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar
produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått
på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna
eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig. Om du upptäcker ett fel och kontaktar
FOREO under garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten
kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin
har löpt ut. För att kunna åberopa din garanti ska du spara ett inköpsbevis/kvitto från inköpet tillsammans med
dessa garantivillkor under hela garantiperioden.
Produktgarantin ersätter samtliga andra garantier, både muntliga eller skriftliga, uttryckligt eller underförstått
framförda. Det finns inga underförstådda garantier som härrör från tillverkningen, försäljningen eller användningen
av produkten.
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Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt konto på www. foreo.com. Välj alternativet att åberopa
garantin. Du kommer att få ett RMAreferensnummer (”Return Merchandise Authorization”) samt fullständiga
instruktioner från kundtjänsten om hur du returnerar FOREO-produkten till närmaste FOREO-kontor. Kostnaden
för returfrakten är inte återbetalningsbar. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument
och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

AVFALLSHANTERING
Hantering av uttjänt elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med system för separering och
återvinning av avfall). Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som
hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

SPECIFIKATIONER
MATERIAL:
FÄRG:
STORLEK:
VIKT:
BATTERI:
BATTERITID:
STANDBY:
FREKVENS:
HÖGSTA LJUDNIVÅ:
GRÄNSSNITT:

Silikon
Magenta, Petal Pink, Mint
39,3 x 31,7 x 120,4 mm
70 g
Li-Ion 200 mAh 3,7 V
50 behandlingar
90 dagar
120 Hz
50 dB
3 knappar

FRISKRIVNING: All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken FOREO eller bolagets återförsäljare
åtar sig något ansvar och är inte skadeståndsskyldiga för olyckor eller skador, vare sig fysiska eller övriga, som
är ett resultat av direkt eller indirekt användning av denna enhet. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att
revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar från tid till annan i dess innehåll utan skyldighet
att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts. För kompletta och uppdaterade villkor och
varningar, se den fullständiga bruksanvisningen som finns att hämta på www.foreo.com.
Förändringar i syfte att förbättra produkten kan komma att genomföras utan föregående meddelande.
©2015 FOREO AB. EFTERTRYCK FÖRBJUDES
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