
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTRİKLİ DERİN YÜZ TEMİZLEME MASAJ FIRÇASI  

KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: İnFace 

MODELLER: MS2000 (IPX7)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Xiaomi inFace Sonic IPX7 Elektrikli Yüz Temizleme Fırçası sahip olduğu MCU işlemci ile yüzünüzde 

oldukça derinlemesine ve rahatlatıcı bir temizleme işlemi gerçekleştirir. Yüksek performanslı Sonic 

motoru ile masaj yaparak cilt basıncını azaltır. IPX7 suya dayanıklılık su sertifikası ile kolay biçimde 

temizlemenize olanak tanır. Oldukça küçük boyutta ve şık bir dizayna sahip olmasıyla birlikte kolay 

taşınabilmektedir. 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Silikon Şarj Edilebilir Derin Temizleyici Yüz Temizleme Fırçası  

 Bu silikon yüz temizleme fırçası tahriş, kızarıklık ve rahatsızlık olmadan yumuşak ve etkilidir. 

 Ölü cilt hücrelerinin çıkarılmasına izin verir, kir, yağ ve makyaj kalıntılarının gözeneklerini açar. 

 Silikon yüz temizleme fırçası en sevdiğiniz cilt bakım ürünlerinin emilimini etkili bir şekilde artırır 

 1 saat boyunca 45 keep tutabilir 

 Akıllı çip ile IPX7 su geçirmez oranı, gürültü azaltma 

 Silikon yüz temizleme fırçası zarif, küçük boyutlu, hafif görünüyor, her yerde yanınızda 

taşıyabilirsiniz 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Ürün Özellikleri 

 Batarya: 400 mAh 

 Şarj Akımı: 300 mAh 

 Şarj süresi: 3-4 s 

 Şarj Dayanma Süresi: 2 Saat 

 Ürün Ağırlığı: 83 gr 

 Kutu Ağırlığı: 155 gr 

 Suya Dayanıklılık: IPX7 

 90 Saniye Zamanlama 

 Üç Farklı Temizleme Modu 

 Kolay Kullanım 

 

 

 

 

 



 

 

KURULUM VE KULLANIM 

 
CİHAZI İŞLETME 

1- Cihaz kapalı durumda iken, 1,5 saniye boyunca düğmeye basılı tutunuz.  Cihaz 90 saniye 

boyunca kullanılmaz ise otomatik olarak kapanacaktır.   

2- 1 ve 3.ncü seviyelere ulaşmak için her seferinde düğmeye bir kere basınız 

3- Cihaz açık iken düğmeye 1.5 saniye basılı tutunuz ve cihaz kapanacaktır. 

 

 

KULLANIM ŞEKLİ 
1- Yüzünüzü ve silikon fırçayı köpük ile nemlendirin 

2- Cihazı açmak için 1,5 saniye düğmeye basılı tutun 

3- Düğme vasıtası ile çalışma seviyesini seçin 

4- Fırça ile yüzünüze dokunun ve yavaşça yüzünüze sürün. Aynı bölgede 2-3 saniye tutun ve yeni 

bölgelere geçin 

5- Yüzünüzdeki köpüğü temizleyin ve günlük bakımınız ile devam edin 



 

TEMİZLEME ŞEKLİ 
1- Cihazı kapatmak için düğmeye uzunca basınız. 

2- Cihazı temiz su ile temizleyiniz. 

 

 

 

3- Cihazı çalkalayınız ve dik bir şekilde cihazı kuru bir zemine bırakınız 

4- Şeffaf kapağı asla bu aşamada takmayınız 

 

 



 

ŞARJ ETME ŞEKLİ 
1- Batarya düşük iken, cihaz üzerindeki beyaz led yanacaktır 

2- USB adaptörü bağlayınız 

3- Şarj ederken led lamba yanıp sönecektir 

4- Şarjı tam dolduğunda ise led lamba sürekli yanacaktır 

5- Bu durumda kabloyu sökünüz 

6- Cihaz şarj olurken kullanıma açılamaz 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
 
Cihazınızı herhangi bir nedenle tasımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldigi sekilde paketlenmis olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız. 
 

 
BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 

 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabilecegi herhangi bir bakım veya onarım islemi söz konusu 
degildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım 
gerekmemektedir. 

 
 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ 
Cihazlarımız insan ve çevre saglıgına zararlı herhangi bir madde içermemektedir. Çalısmaları sırasında 
etkili oldukları alan içerisinde insan ve canlılara zarar vermemektedir.  

 

KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 

 
-Ürünü temizlemek için alkol, benzin ve diğer organik çözücüler kullanmayın. 
-Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 
-Yüzünüzde sivilce veya kesik varsa bu ürünü dikkatli kullanın. 
-Lütfen kullanımdan sonra zamanında temizleyin. 
-Silikon etkisini etkilememek için güneşe maruz kalmamaya dikkat edin. 
-Suya uzun süreli daldırma tavsiye edilmez. 

ENERJİ TÜKETİMİ  

 Batarya: 400 mAh 

 Şarj Akımı: 300 mAh 

 Şarj süresi: 3-4 s 

 Şarj Dayanma Süresi: 2 Saat 



SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleriniz için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır. 

YETKİLİ SERVİS 

 
1. EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18 

2.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

EVOFONE TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CAD. İŞ HANI Apt. NO: 66/1 BEYOĞLU 
İSTANBUL 

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

SHENZHEN İNFACE TECHNOLOGY CO. LTD. 

ADDRESS: NO.2713 EAST SEASHORE BUİLDİNG, NANSHAN DİSTRİCT, SHENZHEN, CHİNA 

PRODUCTİON ADDRESS: NO.35 MİANXİNG EAST ROAD, MİANYANG, SİCHAN, CHİNA 

 

 

 



 

 

 



 

 


