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Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ile-
ride kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.
Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz

1. Teslimat kapsamı
• 1 Fakir SalonPro sistemi temel birimi ve aplikatör
• 1 hassas başlığı
• 1 elektrik kablosu
• 1 kullanım kılavuzu

 UYArI

• Bu cihaz sadece evde veya kişisel olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır 
ve ticari kullanıma uygun değildir.

• Cihaz, 18 yaşın altındaki kişiler için uygun değildir.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Her kullanımdan önce cihazın ve elektrik kablosunun zarar görmüş olup 

olmadığını kontrol edin. Cihaz zarar görmüşse çalıştırmayın.
• Cihazı hiçbir zaman tehlike oluşturabileceği küvet, lavabo, duş ve benzeri 

su ya da sıvı içeren yerlerde kullanmayın. Elektrik çarpma tehlikesi!
• Cihazın daima güvenli ve düz durmasına dikkat edin.
• Asla doğrudan ışığa bakmayın.
• Cihazın havalandırma aralıklarına hiçbir cisim sokmayın.
• Cihazın havalandırma aralıklarının kapalı olmamasına dikkat edin.
• Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kul-

lanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. 
Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.

• Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanma-
larına izin vermeyiniz erişebilecekleri yerde tutmayınız ve cihazı çocukların 
yanında kullanırken daha dikkatli olunuz. 

• Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. 
Boğulma tehlikesi mevcuttur!

2. İşaret ve semboller
Bu kullanım kılavuzunda ve cihaz üzerinde aşağıdaki semboller bulunur:

 UYArI Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarılar

 DİKKAT Cihazla/aksesuarlarıyla ilgili olası hasarlara yönelik güvenlik uyarıları

 Not Önemli bilgilere yönelik not

  TeHLİKe
Cihaz su yakınında ya da suda (örneğin lavaboda, duşta, küvette) kullanılmamalı-
dır – Elektrik çarpma tehlikesi!
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Kullanım kılavuzunu okuyun

Gözlerden uzak tutun!

Bronz cilt üzerinde ya da güneş yanıklarından sonra kullanmayın

Cihazı atık elektrikli ve elektronik eşya direktifine (WEEE - Waste Electrical and 
Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin.

Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönergelerinin ve ulusal yönergelerin gereklerini 
yerine getirmektedir.

3. Amacına uygun kullanım
Fakir SalonPro sistemi, yetişkinlerdeki istenmeyen vücut tüylerinin alınması için tasarlanmıştır.
Fakir SalonPro sistemi kullanımı için ideal vücut bölümleri bacaklar, koltuk altı, bikini bölgesi, göğüs, 
karın ve elmacık kemiği altındaki yüz bölgesidir. Fakir SalonPro anüs, genital bölge veya göğüs uçların-
daki tüylerin alınması için uygun değildir. Fakir SalonPro sistemini kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde 
kullanın. 

4. Uyarı ve güvenlik yönergeleri
 UYArI

Cihazı kullanmadan önce güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun ve Fakir SalonPro sistemini kullanırken 
bu uyarılara uyun. Aşağıdaki uyarıların dikkate alınmaması yaralanmalara veya maddi hasarlara neden 
olabilir. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın ve diğer kullanıcıların da erişebilmesini 
sağlayın. Cihazı üçüncü kişilere verirken bu kullanım kılavuzunu da yanında vermeyi unutmayın. 
• Fakir SalonPro sistemini gebelik ve emzirme döneminde kullanmayın.
• Cildiniz üzerinde aşırı kızarıklık, kabarcık oluşumu veya yanık gözlemlediğinizde CİHAZI KULLAN-

MAYA DERHAL SON VERİN!
• Fakir SalonPro sisteminin ilk kullanımından 48 saat önce, cihazı kullanacağınız cilt bölgesinin küçük 

bir bölümünde cilt hassasiyet testi uygulayın (bkz. Bölüm 7, Adım 2: “Cilt hassasiyet testi”).
• Kartuştan çıkan ışığa kesinlikle doğrudan bakmayın. Bu ürün, tehlike yaratabilecek optik ışınlar yayar. 

Kartuş ışık yüzeyinin cilde tamamen temas ettiğinden emin olun. 
• Işık darbesini havaya tutmayı hiçbir zaman denemeyin.
• Bu kullanım kılavuzunun arka sayfasında bulunan “Tüy ve cilt rengi tablosu” aracılığıyla sizin cildiniz 

ve vücut tüyleriniz için hangi ışık yoğunluğunun en uygun olduğunu veya bu yöntemin sizin için uygun 
olup olmadığını (değilse, bu durum tabloda 'x' ile belirtilir) belirleyin.

• Fakir SalonPro sistemini doğal koyu ciltlerde kullanmayın. Koyu cilde Fakir SalonPro sistemi uygulan-
masının yanık, kabarcıklanma ve cilt rengi değişiklikleri (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) 
gibi olumsuz etkileri olabilir.

• Fakir SalonPro sistemi en iyi koyu tüylerde veya daha fazla melanin içeren tüylerde çalışır. Siyah ve 
koyu kahverengi renklerde en iyi etkiyi gösterir; kahverengi ve açık kahverengi tüylere de etki eder, 
ancak bunlar normalde daha fazla tüy alma seansını gerektirir. Kızıl renk reaksiyon gösterebilir. Bazı 
kullanıcılar birkaç tüy alma seansının ardından sonuç almış olsalar da, Fakir SalonPro sisteminin 
beyaz, gri ve sarı tüylere çoğunlukla bir etkisi olmaz.

• Fakir SalonPro sistemi geçici pigmentasyona neden olabilir.
• Fakir SalonPro sistemi cihazınızı açmayı veya tamir etmeyi denemeyin. Fakir SalonPro sistemi açıldı-

ğında, ciddi yaralanmalara ve/veya kalıcı göz hasarlarına neden olabilecek tehlikeli elektrikli bileşen-
lere veya darbeli ışık enerjisine temas edebilirsiniz.
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TeHLİKe
Fakir SalonPro sistemini sudan uzak tutun! Fakir SalonPro sistemi elektrikli bir cihazdır. 
Cihazı suya koymayın ve suya ya da başka sıvıların içine düşürmeyin.

Bu ciddi bir elektrik çarpmasına neden olabilir!
• Fakir SalonPro sistemini banyo yaparken kullanmayın.
• Fakir SalonPro sistemini cihaz nemli veya ıslakken kullanmayın.
• Cihaz suya düşmüşse Fakir SalonPro sistemini elinize almayın.
• Cihaz suya düşmüşse Fakir SalonPro sisteminin fişini derhal çekin.
• Fişi ve cihazı ıslak ellerle kesinlikle tutmayın!

 DİKKAT
Hasarları önlemek için
• Fakir SalonPro sistemi cihazınızı açmayı veya tamir etmeyi denemeyin. Fakir SalonPro sistemini 

açmayı denerseniz cihaz zarar görebilir ve garantinizi kaybedebilirsiniz.
• Kullanım esnasına cihazı 10 °C'nin altında veya 40 °C'nin üzerinde sıcaklığa maruz bırakmayın.
• Cihazı prize bağlıyken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
• Fakir SalonPro sistemini yalnızca kullanım kılavuzunda açıklanan kullanım amacına uygun şekilde kul-

lanın.
• Fakir SalonPro sistemini kablo veya fiş hasarlıysa çalıştırmayın ve elektrik kablosunu sıcak yüzeyler-

den uzak tutun.
• Fakir SalonPro sisteminin fişini cihazı kullandıktan sonra derhal çekin.
• Fakir SalonPro sisteminin fişini cihazı temizlemeden önce çekin.
• Fakir SalonPro sistemini, Fakir GmbH tarafından tavsiye edilmeyen başlık ve aksesuarlarla kullanma-

yın.
• Fakir SalonPro sistemini, cihazı kullanırken duman görüyor veya duman kokusu alıyorsanız kullanma-

yın.
• Fakir SalonPro sistemini, doğru çalışmıyor veya hasarlı gözüküyorsa kullanmayın.
• Fakir SalonPro sistemini, aplikatör fan ağzı çatlamış, çıkmış veya eksik ise kullanmayın.
• Fakir SalonPro sistemini, aplikatör cilt rengi sensörü çatlamış veya kırılmış ise kullanmayın.
• Fakir SalonPro sistemini, dış gövde çatlamış veya ayrılmış ise kullanmayın.
• Fakir SalonPro sistemini, kartuş hasarlıysa ya da ışık yüzeyi çatlamış, kırılmış veya eksik ise kullanma-

yın.
• Fakir SalonPro sistemini, hasarlı bir kabloya ve fişe sahipse çalıştırmayın.

 UYArI

Aşağıdaki hastalıklardan birine sahipseniz Fakir SalonPro sistemini kesinlikle kullanmayın:
• Cilt kanseriniz varsa veya olduysa.
• Epilepsi hastasıysanız.
• Keloit hastasıysanız.
• Uçuğunuz veya sedef hastalığınız varsa.
• Işığa duyarlıysanız veya porfiria, polimorfik fotodermatoz, solar ürtiker, lupus, vs. gibi başka ışık has-

sasiyetleriniz varsa.
• Örneğin diyabet gibi metabolizma hastalıklarınız varsa.
• Kan pıhtılaşması probleminiz varsa.

Aşağıdaki ilaçlardan birine alıyorsanız Fakir SalonPro sistemini kesinlikle kullanmayın:
• Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (örn. aspirin, ibuprofen, parasetamol), tetrasiklin, fenotiya-

zin, tiazid diüretikler, sülfonilüre, sülfonamit, floroürasil, lökosit üretici, grizofulvin, alfa hidroksiasitler 
(AHA), beta hidroksiasitler (BHA), Retin-A ®, Accutane® ve/veya topikal retinoidler dahil olmak üzere, 
cildi ışığa hassaslaştıran ilaçlar alıyorsanız.

• Kısa süre öncesine kadar/halihazırda azelaik asit kullandıysanız/kullanıyorsanız.
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• Son iki hafta içerisinde tetrasiklin antibiyotik kullandıysanız.
• Son 6 ay içerisinde Accutane® (isotretinoin) kullandıysanız.
• Son 3 ay içerisinde steroid kürü yaptıysanız.
• Son 6 – 8 hafta içerisinde cildinize peeling veya başka bir düzleştirme işlemi yaptırdıysanız.
• Son 3 ay içerisinde ışın terapisi veya kemoterapi yaptırdıysanız.
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Aşağıdaki bölgelerde Fakir SalonPro sistemini kesinlikle kullanmayın:
• Burun-kulak alanındaki mukozada.
• Örneğin kalp pili, enkontinans cihazı, ensülin pompası, vs. gibi etkin bir implantın üzerinde veya 

yanında.
• Gözlerde ciddi hasarlara neden olabileceğinden elmacık seviyesi üzerindeki yüz bölgesinde, 

göz, kaş ve kirpik etrafında.
• Göğüs uçlarında, genital bölgede (erkek veya kadın) veya anüs etrafında.
• Piercing veya küpe ve takı gibi diğer metal cisimler üzerinde.
• Uygulanacak bölgedeki dövme veya kalıcı makyaj üzerinde.
• Büyük çiller, doğum lekeleri, benler, kabarcıklar veya siğiller gibi koyu kahverengi veya siyah lekeler 

üzerinde.
• Egzama, psöriyazis, lezyonlar, açık yaralar veya akut enfeksiyonlar üzerinde. Fakir SalonPro sistemini 

kullanmadan önce, ilgili bölgenin iyileşmesini bekleyin.
• Tümör riski bulunan hasarlı ya da çatlak cilt veya bölgelerde.
• Daha sonra tüylenmesini isteyebileceğiniz vücut bölgelerinde.

Uygulamadan önce ve sonra güneşlenmeyle ilgili uyarılar!
Uygulamadan önce güneşlenme
1.  Güneşlendikten sonra cihazı kullanmadan önce en az 2 hafta bekleyin.
2.   Uygulamaya başlamadan önce güneş yanığı olup olmadığını kontrol edin. Güneş yanığı iyileşmemişse 

cihazı kullanmak için güneş yanığının tamamen iyileşmesini bekleyin.
3.   Şimdi, uygun enerji yoğunluğunu tespit etmek için bronzlaşmış cilt üzerinde cilt hassasiyet testini uygu-

layın (bkz. Bölüm 5.1).

Uygulamadan sonra güneşlenme
1.   Uygulamadan sonra güneşlenmeden önce en az 48 saat bekleyin. Ciltteki kızarıklık geçmemişse güneşe 

çıkmayın!
2.   Uygulamadan sonraki ilk iki hafta uygulama yapılan cildi giysilerle güneşten koruyun veya güneş kremi 

(en az SPF 30) kullanın.

Yapay ışıkla bronzlaşma
“Uygulamadan önce güneşlenme” ve “ Uygulamadan sonra güneşlenme” talimatları suni ışıkla bronzlaşma 
ve solaryum için de geçerlidir.

Saunaya/yüzme havuzuna gitmeden önce ve gittikten sonra cihazı kullanmadan önce 24 saat ara 
verin, aksi halde klor nedeniyle ciltte tahriş olabilir.

 Not
Bu listenin eksiksiz olması beklenmemelidir. Fakir SalonPro sistemini kullanmanın sizin için 
güvenli olduğundan emin değilseniz, doktorunuza veya dermatologunuza danışın. 
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5. Fakir SalonPro sistemi nedir?
Fakir SalonPro sistemi, kişisel kullanım için tasarlanmış, uzun süreli tüy almaya 
yarayan ışık esaslı bir cihazdır. Lazer ve ışık esaslı tüy alma, çok bilinen ve onay-
lanmış bir işlemdir. 15 yıldır dünya çapındaki klinik uygulamalar sonucu, uzun 
süreli tüy azaltmanın sağlanması için güvenilir ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Işık tüyleri nasıl alır?
Işık esaslı tüy alma, tüy gelişimini devre dışı bırakmak için optik enerjinin kullanıl-
dığı, seçmeli foto-termoliz teorisine dayanmaktadır. Böylesi bir termik etkiye ulaş-
mak için tüy gövdesi ışık enerjisini seçerek almalı ve ısıya dönüştürmelidir.
Bu seçicilik, cilt ve etrafındaki dokular soğuk kalırken dokuya verilen optik ener-
jinin özellikle tüy gövdesi pigmenti tarafından alınmasıyla sağlanır. Işığın emilme-
sinden sorumlu olan ve en sonunda tüy gelişimini devre dışı bırakan ısıyı oluşturan 
tüy gövdesi pigmenti melanindir. Tüylerde ne kadar çok melanin varsa (yani tüy 
rengi ne kadar koyu ise) o kadar fazla ışık emilebilir ve ışık tüy alma esnasında o 
kadar fazla etkili olabilir.

Tüy gelişim döngüsünün ışık esaslı tüy almaya etkisi nedir?
Vücudumuzdaki her tüy, tüy gelişim döngüsünün üç fazından geçer: Anajen, kata-
jen ve telojen. Bu fazların, ışık esaslı tüy almanın ne ölçüde başarılı olacağı üzerinde 
önemli etkisi vardır.
Anajen tüy gelişim fazı olup, katajen ve telojen dinlenme fazlarıdır.

Eksiksiz bir tüy gelişim döngüsünün süresi kişiden kişiye değişir, tüylenen vücut böl-
gesine bağlıdır ve normalde 18 – 24 ay sürer. Belirli bir 
zamanda tüy köklerinin çoğunluğu dinlenme fazında 
bulunurlar. Bu dinlenme fazındaki tüyler üzerinde Fakir 
SalonPro sisteminin bir etkisi olmaz.
Ancak, anajen gelişim fazındaki tüyler Fakir SalonPro 
sistemine cevap verirler. Fakir SalonPro sistemiyle 
mükemmel bir tüy alma işleminin gerçekleşmesi için 
eksiksiz bir tüy gelişim döngüsüne ihtiyaç duyuldu-
ğuna kesinlikle dikkat edilmelidir.

Fakir SalonPro sistemi 
kullanıldıktan sonra 

Fakir SalonPro sistemi 
kullanılmadan önce 

Fakir SalonPro sistemi 
darbesi esnasında

Anajen – geli-
şim fazı

Katajen – din-
lenme fazı

Telojen – din-
lenme fazı 

18 – 24 ay

Anajen

Telojen Katajen
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Fakir SalonPro sisteminde güvenlik birinci sırada gelir
•	 Fakir	SalonPro	sistemi	IPL	teknolojisi	–	Daha	düşük	enerji	düzeyinde	en	yüksek	güvenlik

Intense Pulsed Light (IPL) teknolojisiyle, diğer ışık esaslı tüy alma cihazlarından düşük bir enerji kade-
mesiyle uzun süreli tüy alma sonuçları elde edilir. Fakir SalonPro sisteminde kullanılan düşük enerji, 
hasar ve komplikasyonların oluşma ihtimalini azaltır ve genel güvenliğinize katkıda bulunur.

•	 Fakir	SalonPro	sistemi	cildinizi	korur
Işık esaslı tüy alma doğal koyu cilt tonları veya bronz cilt için uygun değildir. Fakir SalonPro siste-
minde, uygulama yapılacak cilt bölgesinin uygulama için uygun olup olmadığının belirlenmesi için ren-
gini ölçebilen bir cilt rengi sensörü entegre edilmiştir. Bu güvenlik fonksiyonu, çok koyu veya çok fazla 
bronz cilde uygulama yapmanızı önler. Fakir SalonPro sistemi aplikatörü içerdiği UV koruması saye-
sinde zararlı UV ışınlarını engeller. 

•	 Fakir	SalonPro	sistemi	gözlerinizi	korur
Fakir SalonPro sistemi aplikatörü gözlerin korunması için bir cilt temas sensörü içerir. Aplikatör havaya 
doğru tutulduğunda ışık darbesi gönderilememesi için geliştirilmiştir. Yalnız cilt temas sensörü cilde 
temas ettiği zaman ışıltı olur. 

6. Cihazın açıklaması
6.1 Temel birim

3

4 5

6

7

8 1 2

12

9

1. Temel birim soketi 6. Enerji seçme tuşu

2. Güç şalteri 7. Enerji kontrol lambası

3. Aplikatör 8. “Kartuş boş” kontrol lambası

4. Başlatma tuşu 9. Hassas başlığı

5. Kontrol lambası
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6.2 Aplikatör

Aplikatör el aletinde bir açma düğmesi bulunur. Başlatma tuşu aracılığıyla sinyal lambası etkinleştirilir.
Aplikatörün içinde kartuş bulunur. 
Kontrol lambası aplikatör başlığının üst tarafındadır ve şu şekilde yanar:

Kontrol lambası yanmıyor Darbe hazır değil

Kontrol lambası yeşil yanıyor Darbe hazır

Kontrol lambası kırmızı yanıyor Cilt rengi uygun olmadığından darbe devre dışı 
(kullanım kılavuzunun arka sayfasındaki “Saç ve 
cilt rengi tablosu”na bakın).

Kontrol lambası turuncu yanıyor Cilt teması tam olarak sağlanmadığından darbe 
devre dışı.

Kontrol lambası kırmızı yanıyor / Enerji kontrol 
lambası yeşil yanıyor

Kartuş doğru takılmamış

6.3 Kartuş Cilt rengi sensörü / cilt temas sensörü

Işık yüzeyi

Fakir SalonPro sistemi kartuşu cilt rengi sensörü içerir.
Koyu cilt tonlarında Işık esaslı tüy almanın örn. yanık, kabarcıklanma ve cilt rengi değişiklikleri (hiperpig-
mentasyon veya hipopigmentasyon) gibi olumsuz sonuçları olabilir. Bu tür uygulama hatalarını önlemek 
için Fakir SalonPro sistemi cilt rengi sensörü her ışık darbesinden önce uygulama yapılan cildin rengini 
ölçer. Cilt rengi sensörü cildin Fakir SalonPro sisteminin kullanılması için çok koyu olduğunu algılarsa, 
cihaz otomatik olarak darbe gönderimini durdurur.
Işık darbesi görünmüyor ve kontrol lambası turuncu yanıyorsa, bu cilt temas sensörünün cilde yeterince 
temas etmediği anlamına gelir. 
Cilt rengi sensörü yalnızca cildin çok koyu olan bölgelerindeki tetiklemeyi önlemeye yaramıyor, aynı 
zamanda uygun cilt pigmentasyonunda cilt tonunuz için önerilen enerji düzeyinin saptanmasına yar-
dımcı oluyor (bkz. Bölüm 7).

Fakir SalonPro sistemi kartuşu gözlerin korunması için cilt temas sensörü içerir. Aplikatör havaya doğru 
tutulduğunda ışık darbesi gönderilememesi için geliştirilmiştir. Işık darbesi görünmüyor ve kontrol lam-
bası turuncu yanıyorsa, bu kartuş ışık yüzeyinin cilde yeterince temas etmediği anlamına gelir. Cihazı 
kontrol için vücudunuzun başka bir yerinde deneyin veya Fakir SalonPro sistemi müşteri hizmetlerine 
başvurun.
Fakir SalonPro sistemi kartuşu zararlı UV ışınlarını engellemesi için UV koruması içerir.
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7. Başlamadan önce
ADIM 1: Fakir SalonPro sisteminin sizin için uygun olup olmadığını kontrol edin

 UYArI

Fakir SalonPro sistemini ilk kez kullanmadan önce, cihazın sizin için uygun olup olmadığını kontrol edin. 
Fakir SalonPro sisteminin sizin için uygun olup olmadığını kontrol etmek için “4. Uyarı ve güvenlik yöner-
geleri” bölümünü okuyun ve bu kullanım kılavuzunun arka sayfasında bulunan “Tüy ve cilt rengi tablosu” 
aracılığıyla sizin cildiniz ve vücut tüyleriniz için hangi ışık yoğunluğunun en uygun olduğunu veya bu 
yöntemin sizin için uygun olup olmadığını (değilse, bu durum tabloda 'x' ile belirtilir) belirleyin.

ADIM 2: Cilt hassasiyet testi

 UYArI
Fakir SalonPro sistemini kullanmadan önce cilt hassasiyet testi uygulayın.
cilt hassasiyet testi ile cildinizin Fakir SalonPro sistemi uygulamasına nasıl tepki vereceği belirlenmelidir. 
Test ayrıca uygulanacak her bölge için optimum enerji kademesini ayarlamanıza yardımcı olur.
Tam uygulamadan 48 saat önce, uygulama yapmak istediğiniz her cilt bölgesi için cilt hassasiyet testi 
uygulayın. 

 Not
Yüze yapılacak uygulamalarda cilt hassasiyet testi örn. kulak altı veya boynun yan kısmı gibi tüysüz 
bir bölgede uygulanmalıdır.

1. Kullanmadan önce cildin tıraşlı, temiz ve kuru olmasına (pudra, krem, makyaj, ter önleyici veya deodo-
rant gibi artıkların bulunmamasına) dikkat edin.

 UYArI

Fakir SalonPro sistemini kullanmadan kısa süre öncesinde cildi KESİNLİKLE alkol veya aseton gibi 
yanıcı sıvılarla temizlemeyin.

2. Cihazın kurulumunu “8.1 Kullanmaya başlama” bölümünün 2. ila 5. maddelerinde açıklandığı gibi ger-
çekleştirin.

3. Kartuş ışık yüzeyini istenen test bölgesine yerleştirin ve cilde tam olarak temas ettiğinden emin olun.
4. Cihaz otomatik olarak en düşük enerji kademesine ayarlanmıştır. Başlatma tuşuna basarak 1 enerji 

kademesiyle ilk darbeyi gönderin. Açık renkte bir ışıltı görür, bir cızırtı duyar ve hafif bir yanma ile ısı 
etkisi hissedersiniz. Cihaz 3 saniye içerisinde sonraki darbe için hazır hale gelir ve kontrol lambası 
sürekli yeşil renkte yanar.

5. Aplikatörü ciltten uzaklaştırın ve sonraki test alanına yerleştirin.

 Not
Enerji kademesini yalnızca önceki kademe sizi rahatsız etmiyorsa yükseltin. Enerji kademesi 1 sizi 
rahatsız ediyorsa, enerji kademesini yükseltmeyin. 

6. Enerji seçme tuşu “+” ile enerji kademesini 1 kademe yükseltebilirsiniz. Enerji kontrol lambaları seçi-
len enerji kademesine uygun şekilde yanar.

 Başlatma tuşuna basarak enerji kademesi 2 ile ikinci darbeyi gönderin.
7. 5. ve 6. adımları yalnızca en yüksek enerji kademesi 6‘ya kadar kendinizi iyi hissediyorsanız tekrarla-

yın. Kendinizi rahatsız hissediyorsanız, enerji kademesi yükseltildikçe olumsuz sonuç tehlikesi ortaya 
çıktığı için teste son verin. Aşırı kızarıklık veya kabarcık oluşumu gibi olumsuz etkiler gözlemlerseniz, 
testi derhal durdurun. 

8. 48 saat bekleyin ve uygulama yapılan bölgeyi kontrol edin. 
Uygulama yapılan bölge normal gözüküyorsa (reaksiyon yoksa veya hafif kızartı varsa), test sırasında 
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uygun olduğunu düşündüğünüz en yüksek enerji kademesi ile gerçek uygulamaya devam edebilirsi-
niz. Düşük enerji kademesinde aşırı kızarıklık, şişlik veya kabarcık oluşumu belirlerseniz, bu bölgede 
gerçek uygulamaya geçmeyin.

 Not
Önceden test etmediğiniz enerji kademesiyle gerçek uygulama yapmayın.
Test ettiğiniz bölgede, testten en erken 1 hafta sonra uygulama yapın.

ADIM 3: en iyi sonuçlar için tüy almayı Fakir SalonPro sistemiyle planlayın
Tipik bir tüy gelişim döngüsü 18 – 24 ay sürer. Bu süre içerisinde, uzun süreli tüy almayı sağlamak için 
Fakir SalonPro sistemi ile birkaç seans yapmanız gerekebilir.
Tüy almanın etkisi kişiden kişiye, vücut bölgesine, tüy rengine ve Fakir SalonPro sisteminin kullanılma 
şekline göre değişir. 

Tam bir tüy gelişim döngüsü sırasında Fakir SalonPro sistemiyle tipik bir tüy alma planı:
• Fakir SalonPro sistemiyle ilk 3 – 4 tüy alma seansı arasında yaklaşık iki hafta bulunmalıdır.
• Fakir SalonPro sistemiyle 5 – 7 tüy alma seansı arasında yaklaşık dört hafta bulunmalıdır. Daha sonra 

Fakir SalonPro sistemini uzun süreli sonuçlar elde edene kadar belirli aralıklarla ve ihtiyaç duyduğu-
nuzda kullanabilirsiniz.

Bu, en iyi sonuçların kanıtlandığı önerilen uygulama planıdır. Kendi kişisel uygulama planınızı oluşturabi-
lir ve bununla da iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

 Not
Aynı vücut bölgelerine iki hafta içerisinde birden fazla uygulama yapıldığında tüy alma sonuçları daha 
iyi olmaz.

Fakir SalonPro sistemiyle uzun süreli tüy alma sağlandıktan sonraki tipik bakım:
Hormonal ve diğer fizyolojik değişiklikler nedeniyle dinlenen tüy kökleri yeniden etkin hale gelebilir. Bu 
nedenle, ilave uygulama olarak Fakir SalonPro sistemiyle belirli aralıklarla tüy alma seansı yapılması 
gerekebilir. 

ADIM 4: Uygulama bölgesini hazırlayın 
Kullanmadan önce cildin tıraşlı, temiz ve kuru olmasına (pudra, krem, makyaj, ter önleyici veya deodo-
rant gibi artıkların bulunmamasına) dikkat edin. 

 UYArI

Fakir SalonPro sistemini kullanmadan kısa süre öncesinde cildi alkol veya aseton gibi yanıcı sıvılarla 
temizlemeyin.

ADIM	5:	Enerji	yoğunluğunu	ayarlayın	/	Otomatik	cilt	tonu	algılaması
Enerji	kademesi
Enerji kademesi, Fakir SalonPro sistemi tarafından cildinize gönderilen ışık darbesinin yoğunluğunu 
belirler (en düşük kademeden (-) en yüksek kademeye (+)) Temel birim üzerindeki ilgili enerji kontrol lam-
baları enerji kademelerindeki artışları gösterir. Enerji kademesinin artmasıyla tüy alma sonuçları ve olası 
yan etki ve komplikasyon tehlikeleri de artar.
İlk tüy giderme seansına daima otomatik cilt tonu algılaması aracılığıyla belirlenmiş ve cilt hassasiyet 
testiyle onaylanmış olan enerji kademesiyle başlayın. 

Otomatik	cilt	tonu	algılaması/cilt	tonu	ölçümü
Otomatik cilt tonu algılaması yardımıyla cilt tonunuza uygun enerji düzeyinin cihaz tarafından gösterilme-
sini sağlayabilirsiniz.
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Cilt tonu algılamasının kullanılması
1. Her iki enerji seçim tuşuna (+ ve -) aynı anda 2 saniye boyunca basarak cilt tonu algılamasını başlatın.
2. Enerji kontrol lambasının LED’leri soldan sağa doğru art arda yandıklarında cilt tonu algılama moduna 

geçirmiş olursunuz.
3. Şimdi kartuşun ışık yüzeyini istenen test bölgesine yerleştirin ve cilde tam olarak temas ettiğinden 

emin olun.

 Not
Kendi güvenliğiniz için en koyu tonda olan yeri seçin (örn. alt baldırınızın dış yüzeyi, elinizin sırtı, vs.).
Önemli: Vücudunuzda başka bir yerde kullanmadan önce yeniden ölçüm yapmalısınız.

4. Başlatma tuşuna basarak cilt tonu algılamasını başlatın. Cilt tonu algılaması 1-1 saniye sürebilir.

 Not
Cihaz cilt tonu algılaması modundayken ışık darbesi göndermez.

5. Cilt tonu ölçümü başarılı olduğunda cilt tonunuz için uygun olan enerji düzeyi enerji kontrol lamba-
sında gösterilir. Gösterilen enerji düzeyinin LED’leri sürekli yanar.

6. Eğer enerji kontrol lambası halen soldan sağa doğru yanıyorsa, cilt tonu algılaması gerçekleşmemiştir.
7. Bunun için aplikatör üzerindeki kontrol lambasına dikkat edin. Kontrol lambası turuncu renkte yanı-

yorsa, ölçümü yapabilmek için cilt teması yeterli olmamıştır. Kontrol lambası kırmızı renkte yanıyorsa 
ya cildiniz çok koyu tonludur ya da cilt tonunuz algılanamamıştır.

8. Bu durumda başlatma tuşuna yeniden basarak ölçümü tekrarlayın.

 Not
Cilt tonu algılamasını sonlandırmak istiyorsanız, enerji seçme tuşlarından birine (+ veya -) basarak 
yeniden normal moda dönebilirsiniz.

  9.  Cilt tonu algılaması başarılı olduğunda, cilt ve saç rengi tablosuyla karşılaştırarak ölçümün sonucunu 
kontrol edin.

10.  Saptanan değerle cilt ve saç rengi tablosu arasında fark varsa, daima daha küçük olan enerji kade-
mesini esas almalısınız.

11. Enerji düzeyini istediğiniz zaman + ve - tuşlarına basarak artırabilir ve azaltabilirsiniz.

Önerilen enerji kademesiyle gerçekleştireceğiniz ilk tüy giderme seansı sırasında ve sonrasında hafif tah-
riş duyuyorsanız veya hiç tahriş duymuyorsanız, enerji kademesini sonraki seanslarda 1’er kademe yük-
seltebilirsiniz. 

 UYArI

Fakir SalonPro sistemi ile uygulama sırasında veya sonrasında anormal ağrılar algılarsanız enerji 
kademesini artırmayın! (Bkz. “Adım 6 Fakir SalonPro sistemi kullanırken ortaya çıkabilecek olası yan 
etkileri öğrenin”)
Herhangi bir rahatsızlık hissetmeseniz de, tüy alma seansı esnasında enerji kademesini artırmayın.
Kullanımdan kısa bir süre sonra da tahriş ortaya çıkabilir.

ADIM 6: Fakir SalonPro sistemi kullanırken ortaya çıkabilecek olası yan etkileri öğrenin
Fakir SalonPro sistemi bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, Fakir SalonPro 
sistemi ile ilişkili yan etki ve komplikasyonların ortaya çıkma ihtimali azalır. Ancak, bu tür yöntemler de 
dahil olmak üzere evde kullanılmak üzere geliştirilen kozmetik uygulama yöntemleri belirli bir risk taşır. 
Bu yüzden, özel kullanım için darbeli ışıklı tüy alma sistemlerinde ortaya çıkabilecek risk ve komplikas-
yonları anlamanız ve kabul etmeniz önemlidir.
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Komplikasyon Komplikasyon 
 ihtimali Yan etki Yan etki ihtimali

Aynı cilt bölgesine 
birden fazla darbe-
nin etki etmesi

Düşük Ciltte hafif tahriş Düşük
Ciltte kızarıklık Düşük
Cilt hassasiyetinin artması Düşük
Cilt yaraları ve yanıklar Seyrek
Yara oluşumu Seyrek
Pigment değişikliği Seyrek
Aşırı kızarıklık ve şişlik Seyrek
Enfeksiyon Çok düşük
Hematom Çok düşük

Ciltte hafif tahriş
Evde kullanılan darbeli ışıklı tüy alma sistemi genel olarak herhangi bir rahatsızlığa neden olmasa da, 
bazı kullanıcılar kullanım esnasında çoğunlukla uygulama yapılan cilt bölgelerinde hafif bir batma hissi 
olarak açıkladıkları hafif bir rahatsızlık duymaktadırlar. Batma hissi normalde kullanım süresi boyunca 
ya da kullanımdan sonra bir kaç dakika devam etmektedir. Bu hafif rahatsızlık dışındaki hiçbir şey nor-
mal değildir ve Fakir SalonPro sistemini tüy alma uygulaması sizin için uygun olmadığından kullanmaya 
devam etmemeniz gerektiği veya enerji kademesinin çok yüksek olduğu anlamına gelir.

Ciltte kızarıklık
Cildiniz Fakir SalonPro sistemini kullandıktan hemen sonra veya 24 saat içerisinde kızarabilir. Kızarıklık 
genelde 24 saat içerisinde kaybolur. Kızarıklık 2 ila 3 gün içerisinde kaybolmazsa doktorunuzu arayın.

Cilt hassasiyetinin artması
Uygulama yapılan cilt bölgesi hassaslaşır ve bu yüzden cilt kuruyabilir veya soyulabilir.

Cilt yaraları ve yanıklar 
Çok seyrek olarak ciltte kullanıma bağlı olarak yanık ve yaralar oluşabilir. Yanık veya yaranın iyileşmesi 
bir kaç haftayı bulabilir ve çok seyrek de olsa görünür bir yara izi kalabilir.

Yara izi oluşumu
Çok seyrek de olsa kalıcı bir yara izi oluşumu ortaya çıkabilir. Yara izi normal olarak cilt (hipotrofi) üze-
rinde düz, beyaz bir lezyon şeklinde ortaya çıkar.
Ancak bu geniş ve kırmızı (aşırı büyüyen) veya geniş ve yaranın kenarlarında kendiliğinden yayılacak 
şekilde (keloit) olabilir. Yara izinin görünümünü iyileştirmek için estetik tedavi gerekli olabilir.

Pigment değişikliği 
Fakir SalonPro tüy gövdesini, özellikle de tüy kökündeki pigmentlenmiş hücreleri ve tüy kökünün kendi-
sini hedef alır.
Buna rağmen etrafındaki cilt için hiperpigmentasyon (güçlenmiş pigment veya kahverengi renklenme) 
veya hipopigmentasyon (beyazlama) tehlikesi mevcuttur. Cilt pigmentleşmesi değişikliği tehlikesi cilt 
rengi koyu olan kişilerde daha yüksektir. Normalde ciltteki renk değişimleri veya pigment değişiklikleri 
geçici bir durumdur ve sürekli bir hiper ya da hipopigmentasyon çok ender görülür.

Aşırı kızarıklık ve şişlik
Uygulama yapılan cilt nadiren çok kızarabilir ve şişebilir. Bu hassas vücut bölgelerinde daha sık görü-
lür. Kızarıklık ve şişlik 2 ila 7 gün içerisinde geçer ve sıkça buz konarak tedavi edilmelidir. Yumuşak bir 
temizlik yapılabilir, ancak güneşe maruz bırakmaktan kaçınılmalıdır.

enfeksiyon
Cilt enfeksiyonu çok seyrek görünür ancak Fakir SalonPro sisteminin neden olduğu cilt yanığı veya yara-
sına bağlı olarak olası bir risktir.
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Hematom
Fakir SalonPro sisteminin kullanılması çok seyrek de olsa 5 ile 10 gün sürebilen, mavi-mor renkte hema-
tomlara neden olabilir. Hematomlar kaybolduğunda,
ciltte kalıcı olabilen pas renginde bir renk değişimi (hiperpigmentasyon) olabilir.

ADIM 7: Fakir SalonPro sisteminden beklenen nedir?
Birçok Fakir SalonPro sistemi kullanıcısı, özel kullanım için geliştirilen ışık esaslı bir cihazı muhtemelen 
ilk kez kullanacaktır. Fakir SalonPro sistemini kullanmak kolaydır ve tüy alma seansları çok kısa sürer. Bir 
Fakir SalonPro sistemi seansı esnasında şunları yaşamanız ve hissetmeniz normaldir:
• Fan sesi – Fakir SalonPro sistemindeki soğutucu fan, saç kurutma makinesi sesine benzeyen bir ses 

çıkarır. Bu normaldir.
• Darbe esnasındaki cızırtı sesi – Fakir SalonPro sisteminden darbe gönderildiğinde, ışık atımıyla bir-

likte cızırtı sesi duymanız normaldir.
• Hafif aplikatör baskısı – Bu, bitişik darbelerin yerleştirilmesi için gereklidir, yardımcıdır ve aynı 

zamanda Fakir SalonPro sisteminin bir parçasıdır.
• Isı ve batma hissi – Her ışık darbesi esnasında ışık enerjisi nedeniyle ısı ve batma hissi duymanız 

normaldir. İlk tüy alma seanslarında daima düşük enerji kademelerini kullanmanın önemli olduğunu 
unutmayın. Fakir SalonPro sistemini kullandıktan sonra bir saate kadar belirli bir ısı hissedebilirsiniz.

• Hafif kırmızı veya pembe renkte cilt – Bir Fakir SalonPro sistemi seansı esnasında veya hemen 
sonrasında cildinizde çok hafif pembe renk değişimi belirlemeniz normaldir. Bu durum en çok tüyle-
rin etrafında görülür. Ancak ciltte gerçek bir kızarıklık, kabarcık oluşumu veya yanık algılarsanız, Fakir 
SalonPro sistemini kullanmaya derhal son verin.

8. Fakir SalonPro sisteminin kullanımı

 UYArI

Cihazı yüz üzerinde kullanmak istiyorsanız, Bölüm 8.1 “Kullanmaya başlama” ile devam etmeden 
önce Bölüm 8.2 ila 8.6'daki notları okuyun.

8.1 Kullanmaya başlama
1. Temel birimi, aplikatörü ve diğer Fakir SalonPro sistemi bileşenlerini kutusundan çıkarın.
2. Kartuşun aplikatöre doğru yerleşip yerleşmediğini kontrol edin.
3. Elektrik kablosunu Fakir SalonPro sistemi temel biriminin soketine takın.
4. Elektrik kablosunun diğer ucunu prize takın. Fakir SalonPro sisteminiz kullanıma hazırdır.

 Not
Kullanmadan önce cildin tıraşlı, temiz ve kuru olmasına (pudra, krem, makyaj, ter önleyici veya deodo-
rant gibi artıkların bulunmamasına) dikkat edin. 

 UYArI

Fakir SalonPro sistemini kullanmadan kısa süre öncesinde cildi alkol veya aseton gibi yanıcı sıvılarla 
temizlemeyin.

5. Temel birimin arka tarafındaki güç şalterine basın. Kontrol lambaları ve enerji kontrol lambaları yanar 
ve (saç kurutma makinesi sesine benzeyen) bir ses duyulur.

6. Cihaz otomatik olarak en düşük enerji kademesine ayarlanmıştır. Cihaz ilk darbeyi göndermeye hazır 
durumdadır.

7. Enerji kademelerine ilişkin enerji seçme tuşları “+” ve “-” ile otomatik cilt tonu algılamasında tespit 
edilen ve cilt hassasiyet testinde onaylanan kademeyi ayarlamak veya ayarı gereksinimlerinize göre 
değiştirmek için enerji seviyesini azaltabilir veya artırabilirsiniz. Enerji kontrol lambaları seçilen enerji 
kademesine uygun şekilde yeşil yanar.
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8. Kartuş ışık yüzeyini istenen uygulama bölgesine yerleştirin ve cilde tam olarak temas ettiğinden emin 
olun. 

 Not
Başlatma tuşuna bastığınızda cildiniz çok koyu veya çok fazla bronz ise, aplikatör üzerindeki kontrol 
lambası kırmızı yanar. Bu durumda aplikatör bu cilt bölgesine darbe göndermez. 
Aplikatör yeterince cilt temasına sahip değilken başlatma tuşuna bastıysanız, aplikatör üzerindeki 
kontrol lambası turuncu yanar. Bu durumda aplikatör bu cilt bölgesine de darbe göndermez.

9. Başlatma tuşuna basın. Açık renkte bir ışıltı görür, bir cızırtı duyar ve hafif bir yanma ile ısı etkisi his-
sedersiniz. Fakir SalonPro sistemi “ışıltı kayması” fonksiyonuyla donatılmıştır. Başlama tuşunu basılı 
tutarsanız, her 3 saniyede otomatik olarak açık renkte bir ışıltı gönderilir ve başlatma tuşuna her defa-
sında yeniden basmanıza gerek kalmaz. 

 UYArI

Bir seansta aynı cilt bölgesine birden fazla kez uygulama yapmayın.
Bir seansta aynı cilt bölgesine birden fazla kez uygulama yapılması, yan etki olasılığını artırır.
Darbelerin örtüşmesinden kaçının.

 Not
Fakir SalonPro sistemi darbeleri sırayla uygulanmalıdır – her sıranın sonunda başlayıp diğer sona 
doğru ilerleyerek. Bu yöntem, uygulama yapılmakta olan cilt bölgesinin daha iyi kontrol edilmesini 
sağlar ve aynı bölgeye birden fazla uygulama yapmayı veya çakışan cilt bölgelerine uygulama yap-
mayı önlemenize yardımcı olur. Fakir SalonPro sistemi ışık yüzeyi, uygulama yapılan cilt bölgesinde 
geçici izler oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu görünür izleri sonraki darbenin doğru yerleştirilmesi 
için kullanabilirsiniz. Kartuşun sol ve sağ tarafında ayrıca size ışık yüzeyinin tam olarak nerede oldu-
ğunu görmenize yardımcı olan uzunlamasına bir işaret bulunur.

10.  Aplikatörü ciltten uzaklaştırın ve sonraki uygulama alanına yerleştirin. Aplikatörün yerini değiştirir-
ken uygulama yapılan ciltte boşluk veya örtüşme bulunmamasına dikkat edin. Cihaz derhal yeniden 
şarj olur ve 3 saniye içerisinde sonraki darbe için hazır hale gelir (aplikatör üzerindeki kontrol lambası 
yeniden sürekli yeşil renkte yanar). Bütün cilt bölgesine uygulama yapılana kadar işlemi tekrar edin.

Fakir SalonPro sistemi uygulamasından sonra
• Fakir SalonPro sistemi ile tüy alma seansı sona erdiğinde güç şalterine basarak cihazı kapatın.
• Elektrik kablosunu prizden çekin. 
• Her tüy alma seansından sonra Fakir SalonPro sistemi cihazınızı ve özellikle ışık yüzeyini temizlemeniz 

önerilir (bkz. Bölüm “9.1 Fakir SalonPro sisteminin temizlenmesi”).
• Temizlemeden sonra Fakir SalonPro sistemi cihazınızı orijinal kutusunda saklamanız ve sudan uzak 

tutmanız önerilir.

8.2 Yüz uygulaması

 UYArI

Fakir SalonPro sistemini yüz üzerinde 3'ten daha yüksek bir enerji kademesinde kullanmayın.
Fakir SalonPro sistemini, gözlerde ciddi hasarlara neden olabileceğinden elmacık kemiğinin üzerin-
deki yüz bölgesinde veya göz, kaş ve kirpik etrafında kullanmayın. 
Fakir SalonPro sistemini burun-kulak alanındaki mukozada kullanmayın.

Yüz cildi çok hassastır ve özel bir bakıma ihtiyaç duyar. Olumsuz sonuçlardan kaçınmak için bu kullanım 
kılavuzundaki tüm uyarı ve güvenlik talimatlarını dikkate alın. Yüz uygulamalarına geçmeden önce vücu-
dunuza uygulama yapmanızı ve cihazı tanımanızı öneririz. 
Fakir SalonPro ile elmacık kemiği altındaki dudak üstü, yanak, üst çene, çene ve boyun gibi tüm yüz 
bölgelerine uygulama yapılabilir. 
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 Not
Yüzünüzde yapacağınız uygulamayı kolaylaştırmak için cihazla birlikte veri-
len hassas başlığı kullanabilirsiniz. Bu ışık yüzeyini küçültür ve daha has-
sas bir uygulama yapılmasını sağlar.
hassas başlığı ışık yüzeyi üzerine yerleştirip bastırarak aplikatöre sabitleye-
bilirsiniz.
Lütfen hassas başlığı, cilt temas sensörü/cilt rengi sensörü başlıktaki boş-
luk içinde kalacak şekilde yerleştirin.Cilt rengi sensörünün/cilt temas sen-
sörünün üzeri örtülürse ışık darbesi başlatılamaz.
Hassas başlığı yalnız maksimum enerji kademesi 3 ile ve cilt tonunuz cilt tipi 5‘ten daha açık ise kul-
lanın.

1. Uygulamadan 48 saat önce mutlaka bölgesel cilt hassasiyet testi yapın (bkz. Bölüm 7, Adım 2) Cilt 
hassasiyet testi, uygun enerji kademesinin belirlenmesi için kulak altı veya boynun yan kısmı gibi tüy-
süz bir bölgede uygulanmalıdır. 

 UYArI
Test ettiğiniz bölgede cilt hassasiyet testinden en erken 1 hafta sonra uygulama yapın.

2. Uygulama yapılacak alanı beyaz bir göz kalemi ile işaretleyin. İşareti darbe gönderimi için yol gösterici 
çizgi olarak kullanın. Bu şekilde uygulama yapılan alanların örtüşmesi veya istenmeyen yüz bölgele-
rine uygulama yapılması engellenir. 

3. Aplikatörü uygulama alanına doğru bir şekilde yerleştirmek için ayna kullanın.
4. Kullanım talimatlarına (bkz. önceki Bölüm 8.1 “Kullanmaya başlama”) ve özelikle aşağıdaki özel tali-

matlara uyun.

 Not
Yüzdeki tüylerin nedeni hormonal olabilir ve bu yüzden kalıcı bir tüy alma için daha fazla seansa ihti-
yaç duyulabilir. 

8.3 Dudak üstü uygulaması
Aplikatörün uygulama penceresini şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. İşaretli her bölge için bir 
darbe gönderin.
Daha hassas olduklarından, burun delikleri ve dudaklara uygulama yapmaktan kaçının.

 Not
Uygulama alanını gerdirmek için dudaklarınızı içeri doğru “kapayabilir” veya birbirine bastırabilir veya 
dudak ve dudak kenarlarına kalın bir şekilde beyaz göz kalemi sürebilirsiniz. Bu beyaz çizgi saye-
sinde, dudaklarınıza yanlışlıkla bir darbe gönderdiğinizde ışıltı enerjisinin yansıtılarak dudaklarınıza 
ulaşmaması sağlanır.

8.4 üst çene ve yanak uygulaması
Aplikatörün uygulama penceresini şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Her noktada bir 
darbe gönderin ve yanak veya üst çenenin bir tarafından diğerine doğru hareket edin.

8.5 Boyun ve çene bölgesi uygulaması
Aplikatörün uygulama penceresini şekilde gösterildiği gibi yerleştirin. Her noktada bir 
darbe gönderin ve boyun veya çenenin bir tarafından diğerine doğru hareket edin.
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 Not
Boynun alt üçte birlik bölümünde cilt daha hassastır. Bu yüzden uygulama bölgelerinin örtüşmesin-
den kaçının.

8.6 Yüz uygulaması sonrası bakım
• Aloe Vera gibi rahatlatıcı bir losyon sürün.
• Uygulama yapılan cildi tahriş edeceğinden, minimum 24 saat boyunca peeling, beyazlatıcı krem veya 

benzeri ürünleri kullanmayın. 
• Uygulamadan sonraki 2 hafta boyunca güneşe doğrudan 15 dakikadan fazla maruz kalmamaya dik-

kat edin. Kısa süre önce uygulama yapılmış olan cilt bu süre içerisinde güneş ışığına maruz kalırsa, 
mutlaka en az 30 faktörlü güneş koruyucu kullanılmalıdır.

• Uygulama yapılan alanlardaki tüyleri ağda veya yolma yöntemiyle almaktan kaçının. 
eksiksiz tüy alma sonuçları alınmasının bütün tüy gelişim döngüsü kadar sürebileceğini unutma-
yın.

9. Fakir SalonPro sisteminin bakımı
9.1 Fakir SalonPro sisteminin temizlenmesi
Her tüy alma seansından sonra Fakir SalonPro sistemi cihazınızı, özellikle ışık yüzeyini temizlemenizi 
öneririz.

 DİKKAT

Fakir SalonPro sistemini veya bir parçasını asla suya batırmayın!
• Fakir SalonPro sisteminin fişini cihazı temizlemeden önce çekin.
• Fakir SalonPro sisteminin yüzeyini ve özellikle ışık yüzeyini nazik bir şekilde silmek için kuru, temiz bir 

bez ile elektronik cihazlar için özel olarak geliştirilmiş temizlik maddesi kullanın.

9.2 Kartuşun değiştirilmesi
Kartuşun normal kullanımda (tek kullanıcı; bacak, kol, koltuk altı, bikini bölgesi ve yüz ile tüm vücut 
uygulaması) 40 yıl yetecek olan maksimum 250.000 ışık darbesi ömrü vardır. Bu yüzden bu modelde 
normal olarak kartuşun değiştirilmesi gerekmemektedir.

 Not
Kartuş yalnızca üzerinde görünür, büyük lekeler varsa veya mercek zarar gördüyse değiştirilmelidir. 
Böyle olduğunda Fakir müşteri hizmetlerine başvurun.

10. Arıza giderme
“Fakir SalonPro sistemim açılmıyor”
• Elektrik kablosunun Fakir SalonPro sistemi cihazına doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
• Elektrik kablosunun elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.

“Başlatma tuşuna basıldığında ışık darbesi gönderilmiyor”
• Cilde iyi temas ettiğinizden ve ışık yüzeyinin eşit ve sağlam şekilde cilde bastırıldığından emin olun. 

Güvenliğiniz için, başlatma tuşu yalnızca ışık yüzeyi cilde sıkı bir şekilde bastırıldığında darbe gönderir.
• Kontrol lambasını kontrol edin. Aplikatör üzerindeki kontrol lambasıkırmızı yanıyorsa, bu cilt rengi sen-

sörü tarafından ölçülen cilt renginizin güvenli bir uygulama için çok koyu olduğu anlamına gelir. Cihazı 
kontrol için vücudunuzun başka bir yerinde deneyin veya Fakir SalonPro sistemi müşteri hizmetlerine 
başvurun.
Aplikatör üzerindeki kontrol lambası turuncu yanıyorsa, bu cilt rengi sensörü tarafından ölçülen cilt 
temasının çok düşük olduğu anlamına gelir. Cilt temasını artırın veya Fakir SalonPro sistemi müşteri 
hizmetlerine başvurun.
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• Genel bir arıza durumunda 6 enerji kontrol lambasının tümü aynı anda yeşil yanar. Cihazı yeniden baş-
latın. Bunun için cihazı güç şalterinden kapatın, 30 saniye bekleyin ve cihazı güç şalterinden yeniden 
açın. Cihazla ilgili başka sorunlarla karşılaşırsanız müşteri hizmetlerimize başvurun.

• Kontrol lambasını kontrol edin. Aplikatör üzerindeki kontrol lambası kırmızı yanıyor ve cihaz üzerindeki 
kontrol lambası yeşil yanıyorsa, bu kartuşun aplikatöre doğru yerleşmediği anlamına gelir. Kartuşu 
aplikatör içine yeniden yerleştirin.

11. Sık sorulan sorular
1. Fakir SalonPro sistemi gerçekten işe yarıyor mu?
Evet. Doktorlar tarafından yürütülen klinik testlerde, Fakir SalonPro sisteminde mevcut olan teknoloji ile 
güvenli bir şekilde uzun süreli tüy alma sonuçlarına ulaşıldığı kanıtlanmıştır.

2. Vücudumun hangi bölgelerinde Fakir SalonPro sistemini kullanabilirim?
Fakir SalonPro sistemi tüm vücut tüylerinin alınması için geliştirilmiştir. Fakir SalonPro sisteminin uygula-
nabildiği ve en sık kullanılan bölgeler bacaklar, koltuk altları, kollar, bikini bölgesi ve elmacık kemiği altın-
daki yüz bölgesidir.

3. Fakir SalonPro sistemi uygulama seansı ne kadar sürer?
Süre uygulanan vücut bölgesine göre farklılık gösterir. Tüm vücuda (bacaklar, koltuk altları, kollar, bikini 
bölgesi ve elmacık kemiği altındaki yüz bölgesidir) uygulama yaklaşık 26 dakika sürer. Fakir SalonPro 
sistemi normal olarak elektrik akımıyla çalıştığı için, istenen vücut bölgesi ve bölgelerinde tam bir tüy 
alma seansı için gereken süre boyunca kullanılabilir.

4. Fakir SalonPro sistemi güvenli mi?
Fakir SalonPro sistemi güvenliğinize büyük önem verilerek geliştirilmiştir ve klinik olarak test edilmiş bir 
teknoloji kullanmaktadır. Yine de bu cihaz, cilt üzerinde kullanılmak üzere belirlenen diğer tüm ürünler 
veya elektrikli cihazlar gibi kullanım talimatlarına ve kullanıcı için güvenlik uyarılarına uyularak kullanılma-
lıdır.

5. Fakir SalonPro sistemi ağrıya neden olur mu?
Doğru kullanımda birçok Fakir SalonPro sistemi kullanıcısı ışık darbesi anında hafif bir ısı hissettiklerini 
bildirmiştir. Kalın ve koyu tüylü kullanıcılar biraz daha fazla rahatsızlık hissedebilir, ancak bu rahatsızlık 
tüy alma seansı sona erdiğinde ortadan kalkar. Fakir SalonPro sisteminde, hassasiyetinize göre kullana-
bileceğiniz 6 enerji kademesi mevcuttur.

6. Fakir SalonPro sistemini ne sıklıkta kullanmalıyım?
Vücut tüylerine Fakir SalonPro sistemi ile yapılan uygulamalarda ilk dört seans iki hafta aralıklarla yürü-
tülmelidir. Beşinci ve yedinci seans dört hafta aralıklarla gerçekleşmelidir. Diğer tüm seanslar, tüyler çık-
tığında istenen sonuçlar elde edilene kadar yürütülmelidir.
Elmacık kemiği altındaki yüz bölgesindeki tüylere yapılan uygulamalarda ilk dört seans iki hafta aralık-
larla yürütülmelidir. Yedinci ve on ikinci seans dört hafta aralıklarla gerçekleşmelidir. Diğer tüm seanslar, 
tüyler çıktığında istenen sonuçlar elde edilene kadar yürütülmelidir.

7. Fakir SalonPro sistemi beyaz, gri veya sarı tüyler için etkili midir?
Fakir SalonPro sistemi koyu tüylerde veya daha fazla melanin içeren tüylerde en iyi etkiyi gösterir. Mela-
nin, tüyleri ve cildin rengini güçlendiren ve ışık enerjisini alan pigmenttir. En iyi sonuç siyah ve koyu kah-
verengi tüylerde alınır. Kahverengi ve açık kahverengi tüylerde de iyi sonuç alınır, ancak daha fazla tüy 
alma seansı gerekir. Kızıl tüylerde belirli bir etki görülebilir. Bazı kullanıcılar birkaç tüy alma seansının 
ardından sonuç almış olsalar da beyaz, gri ve sarı tüylere Fakir SalonPro sisteminin çoğunlukla bir etkisi 
olmaz.

8. Fakir SalonPro sistemini kahverengi veya siyah cilt üzerinde kullanabilir miyim?
Fakir SalonPro sistemini doğal koyu renkli ciltlerde kullanmayın! Bir etkisi olmaz!
Fakir SalonPro sistemi, istenmeyen tüyleri seçmeli tüy pigmenti uygulaması ile alan ışık esaslı bir cihaz-
dır. Etrafındaki cilt dokusunda ayrıca farklı miktarda pigment mevcut olabilir. Belirli bir kişinin cildindeki, 
cilt rengi ile kendini belli eden pigmentlerin miktarı Fakir SalonPro sisteminin kullanılmasıyla maruz kala-
cağı riskin derecesini belirler. Koyu cilde ışık esaslı tüy alma uygulanmasının yanma, kabarcıklanma ve 
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cilt rengi değişiklikleri (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) gibi olumsuz etkileri olabilir. Fakir 
SalonPro sisteminde, her uygulama seansı başında ve seans sırasında uygulama yapılan cildin rengini 
ölçen bir cilt rengi sensörü entegre edilmiştir. Cilt rengi sensörü, cihazın koyu cilt tonlarında kullanıldığı 
algılandığında Fakir SalonPro sisteminin darbe göndermesini engeller.

9. Fakir SalonPro sisteminin sonucunu ne zaman almaya başlarım?
Işık veya lazer esaslı diğer tüm tüy alma cihazlarında olduğu gibi, sonuçlar derhal görülmez ve hiçbir şey 
olmadığını düşünebilirsiniz. Bir tüy alma seansından sonra tüyler tekrar çıkıyor gibi görünse de normalde 
bu tüylerin çoğu iki hafta sonunda düşerler. Ayrıca tüyler üç farklı fazda gelişirler ve Fakir SalonPro sis-
teminin yalnızca etkin gelişim fazında bulunan tüylere etkisi olur. İstenen sonuca ulaşılması için birden 
fazla seansa ihtiyaç duyulmasının temel sebeplerinden biri budur.

10. erkekler Fakir SalonPro sistemini kullanabilir mi?
Fakir SalonPro sistemi kadınlar için geliştirilmiş olsa da, cihaz erkekler için de uygun olabilir. Ancak 
erkeklerdeki tüyler, özellikle de göğüs üzerindekiler, istenen sonuçlara ulaşılması için kadınlarda oldu-
ğundan daha fazla tüy alma oturumu gerektirir.

11. Bir hafta önce uygulama yapmama rağmen tüylerim neden çıkıyor?
Fakir SalonPro sistemi ile tüy alma seansından iki hafta sonrasına kadar tüyler hala uzuyormuş gibi 
görünebilir. Bu süreç “ejeksiyon” olarak bilinir ve yaklaşık iki hafta sonra bu tüylerin döküleceğini veya 
kolayca kopacağını göreceksiniz. (Yine de tüyleri çekmenizi tavsiye etmeyiz - doğal haline bırakarak 
kopmasını bekleyin.) Eksik uygulama veya farklı gelişim fazları nedeniyle bazı tüylerin Fakir SalonPro 
sisteminden etkilenmemesi de mümkündür. Bu tüylere sonraki seanslarda yeniden uygulama yapılır ve 
Fakir SalonPro sistemiyle en iyi sonucun alınması için birden fazla tüy alma seansına ihtiyaç duyulması-
nın nedeni budur.

12. Bazı tüylerin ışık esaslı tüy alma uygulamasından sonra daha ince çıktığını duydum?
Bu fenomen, tüy alma için ışık ve lazer esaslı cihazlar kullanan kozmetikçiler ve doktorlar tarafından 
ayrıntılı olarak belgelenmiştir. Bazı tüylerin Fakir SalonPro sistemi ile tüy alma uygulaması sonrasında 
daha ince çıkması mümkündür. Normalde bu tüyler başlangıçta mevcut olanların çok az bir kısmıdır ve 
sonraki uygulamalarda bunlar üzerinde istenen etki elde edilebilir.

13. “etkin” bir yanık tene sahipsem neden uygulama yapamam?
Fakir SalonPro sistemini bronzlaşmış ciltte veya güneşe maruz kalındıktan sonra kullanmayın. Özellikle 
güneşe maruz kalınarak bronzlaşmış cilt büyük miktarda melanin pigmenti içerir. Bu, çok hızlı bir şekilde 
bronzlaşamayacak gibi görünen ciltler de dahil olmak üzere tüm cilt tipleri ve renkleri için geçerlidir. 
Büyük miktarda melaninin mevcut olması, Fakir SalonPro sisteminin kullanımıyla bağlantılı olarak ciltte 
yanık, kabarcıklanma ve renk değişiklikleri (hiperpigmentasyon veya hipopigmentasyon) gibi olumsuz 
sonuçların ortaya çıkma riskini artırır.

14. Uzun süreli Fakir SalonPro sistemi kullanımı cildim için tehlikeli midir?
Estetik tıpta ışık ve lazer enerjisinin kullanımı 15 yıldan fazla bir süre boyunca profesyonel, uzmanlar 
tarafından kontrol edilen meslek yayınlarında ve Mayo Klinik gibi kabul gören tesisler aracılığıyla ayrıntılı 
bir şekilde belgelenmiştir. Bu yayınlar ve tesisler, ışık ve lazer cihazlarının uzun süreli kullanımından kay-
naklanan hiçbir yan etki veya zarar bildirmemiştir.

15. Fakir SalonPro sistemini çene tüylerimi veya yüzdeki diğer tüyleri almak için kullanabilir 
miyim?
Fakir SalonPro sistemi elmacık kemiği altındaki yüz tüylerini almak için kullanılabilir. Yüz uygulamala-
rında göz bölgesine uygulama yapılmamasına özellikle dikkat edilmelidir: Fakir SalonPro sistemi hiç-
bir şekilde göz çevresinde veya gözlerde kullanılamaz. Vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi Fakir 
SalonPro sistemi uygulamasından önce ve sonra güneşe maruz kalınmamalıdır. Güneşe karşı koruyucu 
kabul edilebilir malzemeler, uygulamadan önce ve sonra kullanılan örten kıyafetler ve güneşe karşı koru-
yucu kremlerdir (en az 50 faktörlü).



21

16. Korunmadan güneşe maruz kaldıktan sonra Fakir SalonPro sistemi uygulaması için ne kadar 
beklemeliyim?
Korunmadan güneşe maruz kalındıktan sonra Fakir SalonPro sistemini kullanmak için 2 hafta beklenme-
lidir. Ancak güneşin etkisinden emin değilseniz, doktorunuza başvurmalısınız.

17. Fakir SalonPro sistemini kullanmadan önce belirli bir şey yapmalı mıyım?
Her Fakir SalonPro sistemi seansından önce, uygulama yapılan alanın en az 2 hafta boyunca güneş ışı-
ğına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu hususta UV güneş koruyucu kremler (50 faktör ve üzeri) 
ve uygulama yapılan alanı örten kıyafetler yardımcı olacaktır. Uygulama yapılacak alan ayrıca yumuşak 
bir sabun ve su ile temizlenmeli ve tüyler cilt yüzeyine kadar tıraş edilmiş olmalıdır.

18. Fakir SalonPro sistemini kullandıktan sonra uygulama yapılan alanın bakımını nasıl 
yapmalıyım?
Fakir SalonPro sistemi ile uygulama yapılan alan, piyasada bulunan cilt bakım ürünleri ile temizlenerek 
bakımı yapılabilir. Özellikle korumasız güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının. Yüksek koruma faktörlü 
(50+) güneş koruyucu kremler ile üzerinizi örten kıyafetler güneşe karşı uygun bir koruma sağlar.

12. Geri Dönüşüm
Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına 
cihazı bırakınız.
Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.
Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp 
kutularına atınız.
Cihaz 2002/96/EC sayılı EEE yönetmeliğine uygundur.

13. Sevk 
Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerek-
mektedir.
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14. Teknik veriler
Uygulama yüzeyi 7 cm2

Teknoloji Özel kullanım için IPL (Intense Pulsed Light)

Dalga boyu 475 – 1200 nm

Maks. enerji düzeyi >5 J/cm2

Seçilebilir enerji kademeleri 6

Güç kaynağı 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Hız 3 saniye aralıkla 1 darbe: 2,3 cm2 / saniye

Lambadaki maks. darbe 250000

Sıcaklık Çalışma  10 – 40 °C

Saklama -10 – 70 °C

Bağıl ışık nemi Çalışma % 30 – 70 bağ. n.

Saklama 55 °C için % 0 – 90 % bağ. n. (yoğuşmasız)

Sınıf II cihazı

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equip-
ment

CE işareti

Kullanım kılavuzunu dikkate alın

Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer: 
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş.
Meşrutiyet Cd. No:43 Tepebaşı 34430 İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 249 70  69  Faks:+90 212 293 39 11
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Tüy ve Cilt rengi tablosu 

T * Enerji kademesini her şeyden önce kendi rahatınıza göre seçin.
** Enerji kademesi ne kadar yüksek olursa, uygulama o kadar etkili olur

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
1-2-3

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
4-5-6

Enerji 
3-4

Enerji 
3-4

Enerji 
3-4

Enerji 
3-4

Enerji 
3-4

Enerji 
3-4

Siyah

Koyu 
kah-ver-
engi

Kahver-
engi

Koyu
sarı

Açık
sarı

Kızıl

Gri/ 
beyaz

Cilt tipi

Tüy
I II III IV V VI

2 hafta 2 hafta 4 hafta2 hafta 4 hafta 4 haftaII
uyg

ulama

Gerekirse uygulamayı tekrarlayın

I
uyg

ulama

III
uyg

ulama

IV
uyg

ulama

V
uyg

ulama

VI
uyg

ulama

VII
uyg

ulama

2 hafta 2 hafta 2 hafta2 hafta 2 hafta 4 haftaII
uyg

ulama

Gerekirse uygulamayı tekrarlayın

I
uyg

ulama

III
uyg

ulama

IV
uyg

ulama

V
uyg

ulama

VI
uyg

ulama

VII
uyg

ulama

Vücut 

Yüz 


