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GENÇLEŞTİRİCİ GÖZ MASAJI 
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TAM KULLANIM KILAVUZU 

BAŞLANGIÇ 

IRIS™ 2’yi satın alarak daha genç görünen ve yenilenmiş göz çevresine 

doğru ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin rahatlığında bu sofistike güzellik 

teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen 

birkaç dakikanızı bu kılavuzu incelemek için ayırın. 

 
Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu cihazı 

yalnızca bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanım amacına uygun şekilde kullanın. 

 

 UYARI: Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir.  

 

 
IRIS™ 2 GENEL BAKIŞ 

IRIS™ 2, Asya’da uygulanan parmak ucu dokunuşuyla lenfatik drenaj tekniklerinden ilham alan ve FOREO’nun 

patentli T-Sonic™ masajıyla birlikte devrim yaratan hızlı, etkili ve ultra hijyenik bir göz çevresi masajı cihazıdır. 

 
Akupresür hareketi, lenf sıvılarının akışını arttırarak koyu halkaları azaltmaya ve yorgun gözlerin canlanması 

yardımcı olur. Ayrıca göz yorgunluğunun neden olduğu yüz kaslarındaki gerginliğin rahatlamasını sağlar. T-

Sonic™ titreşimler, göz çevresine hafif bir masaj yaparak göz çevresindeki parlaklığı arttırmaya ve kaz ayakları 

ile ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olarak cildin daha sıkı hissetmesini sağlar. IRIS™ 2, göz 

bakımı kozmetiklerindeki aktif bileşenlerin emilimini arttırarak daha etkili olmasına katkıda bulunur. 

 

IRIS™ 2 İLE TANIŞIN 

NOT: IRIS™ 2 cihazınız ilk kullanımda kilitli olabilir. + ve – düğmelerine aynı anda basarak kilidi açın. Gösterge 

ışığı, cihaz kilidinin açık olduğunu belirtmek için yanıp sönecektir. 

ÖZELLİKLER 
 

AKUPRESÜR 

Lenfatik drenajı arttırır, koyu halkaları                

azaltmaya & yorgun gözlerin 

yenilenmesine yardımcı olur. 

ULTRA-HİJYENİK SİLİKON 

Kadifemsi yumuşaklık, BPA & ftalat 

içermez, bakterilere karşı dirençlidir.

 

T-SONIC™ MASAJ 

Hafif titreşimler, cildin parlaklığını                            

arttırmak ve ince çizgilerin  

görünümünü azaltmak için nazikçe  

masaj yapar. 

ARTI & EKSİ DÜĞMELERİ    

Akupresür & T-Sonic™ Masaj’ın   

yoğunluğunu tercihinize göre 

ayarlayın. 

 

EVRENSEL DÜĞME 

Cihazı açar ve kapatır, T-Sonic™ 

masajı devre dışı bırakır. 

                                   DOKULU SİLİKON 

Zahmetsiz bir deneyim için kaymayan 

tutuş, ultra konforlu kullanım. 

 
 
 

USB ŞARJ PORTU 

%100 su geçirmez, tek şarjla 150 

kullanıma kadar. 

 

GÖSTERGE IŞIĞI 

Kırmızı ışık pilin zayıf olduğunu, yanıp 

sönen beyaz ışık cihazın şarj olduğunu, 
sabit beyaz ışık ise cihazın tamamen 
şarj olduğunu gösterir. 

. 

 

 
 

 
ETKİLİ BAKIM 

Göz bakım ürünlerinin emilimini 
arttırmak için birlikte kullanın. 

ENTEGRE ZAMANLAYICI 

Diğer göze geçmeniz için 30 saniye 
sonra duraklar. 

USB ŞARJ KABLOSU 

Dilediğiniz zaman dilediğiniz 
yerde şarj edin. 

SEYAHAT ÇANTASI 

Evde, işte veya seyahatte göz 
bakımı için cihazı korur. 
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IRIS™ 2 NASIL KULLANILIR： 

ADIM 1    ADIM 2 
Bakımınıza temiz ve kuru bir ciltle başlayın. 
Ardından, isteğe bağlı olarak, göz çevrenize 
göz kremini veya serumunu noktalar halinde 
uygulayın.* 

IRIS™ 2‘nizi başlatmak için evrensel 
düğmeye 3 saniye basın.  Yoğunluğu + ve - 
düğmeleri ile ayarlayabilirsiniz.  T-Sonic™ 
masajı devre dışı bırakmak için evrensel 
düğmeye bir kez daha basın.

  ADIM 3   Profesyonel İpucu 
IRIS™ 2'ye gözün iç köşesinin altında 
hafifçe bastırın ve entegre zamanlayıcı 
duraklayana kadar 30 saniye boyunca 
göz altında ve göz çevresinde gezdirin. 
Ardından diğer göz çevreniz için 
tekrarlayın.**

Yüz kaslarındaki gergin noktaları gevşetmek için 
IRIS™ 2'yi alın bölgenizde de kullanabilirsiniz.

* Bu zorunlu değildir. IRIS™ 2’yi herhangi bir göz bakım kozmetiği olmadan tek başına da kullanabilirsiniz.

** IRIS™ 2’nin düğmeli ön tarafı, yüzünüze dönük olmalıdır. IRIS™ 2, 3 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

EVRENSEL DÜĞME KILAVUZU: - 1. tıklama: AÇIK
- 2. tıklama : T-Sonic™ masaj devre dışı bırakılır.

- 3. tıklama: KAPALI
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IRIS™ 2’NİN TEMİZLENMESİ 

Cihazınızı kullandıktan sonra iyice temizleyin. Cihazı sabun ve ılık suyla yıkayın. Tüy bırakmayan bir bez 

veya havluyla nazikçe kurulayın ya da kurumaya bırakın. En etkili sonuç için kullanımdan sonra cihazı 

FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi ve ılık suyla durulamanızı öneririz. 

 
NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleriyle cihazınızı asla temizlemeyin, bunlar cildi tahriş 

edebilir veya silikona zarar verebilir. 

 
 
 

ÖNEMLİ 
İDEAL GÜVENLİK İÇİN: 
  
• Ciddi bir göz rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi cilt sorununuz varsa kullanmadan önce lütfen bir doktora 

danışın. 

• IRIS™ 2 kullanımı konforludur– eğer rahatsız olursanız derhal kullanmayı bırakın ve bir doktora 

danışın. 

• IRIS™ 2, sadece göz altı bölgesine ve kaş kemiğine uygulanmalıdır, göz kapağı veya göz küresine asla 

uygulanmamalıdır. 

• Hijyen nedeniyle IRIS™ 2’nizi başka biriyle paylaşmanızı önermiyoruz. 

• IRIS™ 2’nizi doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya ve aşırı sıcak suya maruz bırakmayın. 

• Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında 

yakın denetim gerektirir. 

• Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanmayı bırakın. Üründe servis bakımı gerektirecek bir parça 

yoktur. 

• Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap 

bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen www.foreo.com adresini ziyaret 

edin. 

 
 
 

SORUN GİDERME 

IRIS™ 2’nin performansında değişiklik olması durumunda alınması gereken önlemler. 
 

Evrensel düğmeye basıldığında IRIS™ 2 etkinleşmiyorsa: 

• Cihaz pili bitmiştir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar cihazı 2 saat boyunca şarj edin 

ve ardından güç düğmesine basılı tutarak IRIS™ 2’yi yeniden başlatın. 

• Arayüz kilitlenmiştir. + ve – düğmelerine aynı anda basılı tutarak kilidi açın. 

 
IRIS™ 2 kapanmıyorsa ve/veya arayüz düğmeleri yanıt vermiyorsa: 

• Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı USB şarj kablosuna bağlayın ve/veya cihazı yeniden 

başlatmak için evrensel düğmeye basılı tutun. 

 

USB şarj kablosu bağlandığında IRIS™ 2’nin gösterge ışığı yanıp sönmüyorsa: 

• 150 kullanıma kadar hazır şekilde pili tamamen şarj olmuştur. 

• Pil tamamen bitmiştir ve USB şarj kablosunun algılanması birkaç dakika sürebilir. 
• USB şarj kablosu doğru bağlanmamıştır. Elektrik prizini/ USB girişini ve şarj portunu kontrol edin. 

 
IRIS™ 2 suya düşerse ve şarj portu ıslanırsa: 

• Kurulayın ve kullanmaya devam edin. IRIS™ 2 tamamen su geçirmezdir ve şarj portu tamamen kapalıdır.

http://www.foreo.com/
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GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI 

GARANTİ KAYDI 

2- Yıl Sınırlı Garanti kaydını etkinleştirmek ve daha fazla bilgi için foreo.com/product-registration adresini
ziyaret edin.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma

tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını
kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım,

kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara

ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı 

ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair 

kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti 

süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.  

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep 

seçeneğine tıklamalısınız.  Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve 

bu hakları hiçbir şekilde etkilemez. 

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ 

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir). 

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, 

bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına 

getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun 

olmayan atık olarak işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının 

önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da 

yardımcı olur. 

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı 

satın aldığınız yere başvurun. 

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI 

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantiyi geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır 
olduğunda yapılmalıdır. 

Bu cihaz lityum iyon pil içerir, cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalı ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili 
çıkarmak için tabanı yukarı doğru çekin, silikon kapağı çıkarın, plastik kabuğu açın ve yerel çevre 
düzenlemelerine uygun olarak atılacak pili çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı 
görsel talimatlar aşağıda verilmiştir: 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

MALZEME: Gıda Sınıfı Silikon, PBT Polimer, PC + ABS 

RENK: Mint, Fuschia, Pearl Pink 

BOYUT: 120 × 39 × 32 mm 

AĞIRLIK: 71g 

PİL: Li-Ion 200mAh 3.7V 

GÜÇ: 5V DC, 1W 

KULLANIM SÜRESİ: 150  kullanıma kadar 

BEKLEME: 90 gün 

FREKANS: 183 Hz 

ARAYÜZ: 3-düğme 

TİTREŞİM/DAKİKA: 11,000’e kadar 

 
 

 
KULLANIM İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI 

SICAKLIK: 5°C - 40°C 

NEM: %40 - %80 

ATMOSFER BASINCI: 800 - 1,060 hPa 
 

 
 
 

 
DEPOLAMA VE TAŞIMA İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI 

SICAKLIK: -10°C - 50°C 

NEM: %30 - % 80 

ATMOSFER  BASINCI: 500 - 1,060 hPa
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SORUMLULUK REDDİ 

Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak 

bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve 

yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu 

olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 
Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.  
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