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PRÍSTROJ NA ČISTENIE 

TVÁRE T-SONICTM
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LUNA™ play plus – PREHĽAD

Kefka LUNATM play plus predstavuje revolúciu v čistení – kompaktné spojenie prelomových pulzácií T-SonicTM 
od spoločnosti FOREO a inovačného dizajnu silikónovej kefky na hlbšie a jemnejšie čistenie. Pulzácie 
T-SonicTM prenikajúce cez hladké silikónové dotykové body odstraňujú nečistoty spôsobujúce chybičky 
krásy oveľa účinnejšie než umývanie rukami, v dôsledku čoho je pokožka čistejšia a jasnejšia. Hĺbkové 
čistenie zároveň otvára póry a zmierňuje ich viditeľnosť, čím sa zjemňuje a vyhladzuje štruktúra pokožky.

KOMPLETNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

ZAČÍNAME

Blahoželáme vám k prvému kroku k objaveniu správneho postupu čistenia, ktorý ste spravili, keď ste si kúpili 
prístroj LUNATM play plus T-SonicTM na čistenie pleti. Skôr než začnete využívať všetky výhody tejto sofistikovanej 
technológie čistenia pokožky v pohodlí svojho domova, vyhraďte si niekoľko minút na pozorné preštudovanie 
pokynov v tomto návode. 

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a výrobok používajte len na účel, ktorý je v nich opísaný.

UPOZORNENIE: VYBAVENIE SA NESMIE NIJAKO UPRAVOVAŤ.

Rozhranie 
s 1 tlačidlom

Čistiaca kefka 
Povrch
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AKO POUŽÍVAŤ PRÍSTROJ LUNA™ play plus
Kefka LUNATM play plus s 2 zónami je vhodná na všetky typy pleti. Tenšie dotykové body jemne čistia citlivú 
alebo normálnu pleť a väčšie plochy ako bradu a hrubšie dotykové body v hornej časti slúžia na dôkladné 
čistenie a hĺbkové vyčistenie T-zóny. 

3. OPLÁCHNITE
Tvár si opláchnite a vysušte. Minútové čistenie sa tým skončí. Potom si na pleť môžete 
naniesť obľúbené prípravky starostlivosti o pleť. 

2. VYČISTITE SI NASLEDUJÚCE ZÓNY:
     - Pomocou krúživých pohybov si vyčistite bradu a líca. Postup zopakujte aj na druhej strane. 
     - Jemnými krúživými pohybmi si vyčistite čelo. Začnite v jeho strede. 
     - Pokožku na nose si očistite pohybmi kefkou smerom nahor a nadol na jednej strane  
      nosa a následne aj na druhej. Pohybmi smerom von si jemne vyčistite oblasť okolo očí.  
       Ďalším stlačením stredného tlačidla prístroj LUNATM play plus vypnete.

1. NANESTE SI NA PLEŤ PRÍPRAVOK NA ČISTENIE PLETI
Odstráňte z pleti všetok make-up, navlhčite kefku LUNATM play plus, potom si navlhčite 
tvár a naneste na ňu obvykle používaný prípravok na čistenie pleti. Jedným stlačením 
stredného tlačidla zapnite kefku LUNATM play plus.

REŽIM ČISTENIA
Kefka LUNATM play plus odstraňuje 99,5 % nečistôt a tuku,* ako aj zvyšky make-upu a odumreté kožné bunky. 
Odporúčame, aby ste si pleť čistili kefkou LUNATM play plus 1 minútu každé ráno a večer.

VAROVANIE: Ak počas používania prístroja FOREO spozorujete nejaké nepríjemnosti, prístroj okamžite prestaňte 
používať a poraďte sa s lekárom.

*Podľa klinických testov, výsledky v spise.
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ČISTENIE PRÍSTROJA LUNA™ play plus

Prístroj LUNATM  play plus po použití vždy dôkladne vyčistite. Povrch kefky vyčistite vodou a mydlom. Následne 
ho opláchnite teplou vodou. Prístroj osušte handrou alebo uterákom, ktorý nezanecháva čiastočky prachu. Aby 
ste dosiahli optimálne výsledky, odporúčame použiť silikónový čistiaci sprej značky FOREO a následne prístroj 
opláchnuť teplou vodou. 

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace výrobky s obsahom alkoholu, benzínu alebo acetónu, pretože môžu 
spôsobiť podráždenie pokožky. 

VÝMENA BATÉRIE

DÔLEŽITÉ
V ZÁUJME OPTIMÁLNEJ BEZPEČNOSTI:

• Nepoužívajte čistiace prípravky, exfoliátory alebo pílingy na báze ílu alebo silikónu alebo prípravky 
obsahujúce hrubšie častice, pretože môžu spôsobiť poškodenie jemných silikónových dotykových bodov 
prístroja LUNATM play plus. 

• Ak trpíte kožnou chorobou alebo máte zdravotné problémy, pred použitím sa poraďte s dermatológom. 

• Čistenie prístrojom LUNATM play plus by malo byť príjemné – ak spozorujete nejaké nepríjemnosti, prí-
stroj okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom. 

• Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať čisteniu oblasti okolo očí a predísť kontaktu prístroja s viečkami alebo 
samotnými očami. 

• Z hygienických dôvodov vám neodporúčame, aby ste sa o prístroj LUNATM play plus delili s ďalšou osobou. 

• Prístroj LUNATM play plus nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, veľkému teplu alebo vriacej vode.
 
• Ak sa prístrojom čistí pokožka detí alebo osôb so zníženými telesnými alebo duševnými schopnosťa-
mi alebo sa prístroj používa v blízkosti nich, je potrebný starostlivý dohľad. 

• Ak sa vám zdá, že výrobok je poškodený, prestaňte ho používať. Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré 
možno opraviť.
 
• Vzhľadom na efektívnosť čistenia, ktorú ponúka značka FOREO, neodporúčame používať prístroj LUNATM play    
plus naraz dlhšie než 3 minúty. 

• Prístroj používajte len na pôvodný účel opísaný v tomto návode. Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku 
alebo máte o fungovaní prístroja ďalšie otázky, navštívte stránku foreo.com/support. 

1. Odskrutkujte kryt 
priestoru na batériu na tele 
výrobku.

2. Opatrne vyberte 
batériu.

3. Vložte novú batériu, 
tak aby sa konce + a – 
zhodovali s označením v 
priehradke na batériu.

4. Kryt priskrutkujte 
naspäť na svoje 
miesto. 
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INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starého elektronického vybavenia (platí v EÚ a ďalších európskych štátoch so systémami separovaného 
zberu odpadu).

Symbol prečiarknutého kontajnera na odpad znamená, že s prístrojom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým 
odpadom, ale by sa mal odovzdať na príslušnom zbernom mieste na účely recyklácie elektrického a elektronického 
vybavenia. Zabezpečením správnej likvidácie prístroja predídete potenciálnym negatívnym vplyvom na životné pros-
tredie a zdravie človeka, ktoré by mohli byť dôsledkom nevhodnej likvidácie produktu. Recyklácia materiálov zároveň 
pomôže ochrániť prírodné zdroje. 

Viac informácií o recyklovaní prístroja vám poskytne miestne zariadenie na likvidáciu domového odpadu alebo ob-
chod, v ktorom ste si prístroj kúpili.

Odmietnutie zodpovednosti: Použitie prístroja je na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani predajcovia neprebe-
rajú zodpovednosť za telesné alebo iné poranenia alebo škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsled-
ku použitia tohto prístroja. Spoločnosť FOREO si navyše vyhradzuje právo na príležitostnú revíziu obsahu týchto 
pokynov a ich zmenu bez povinnosti niekoho o takejto revízii alebo zmenách informovať.

ŠPECIFIKÁCIE

MATERIÁLY:    Silikón bezpečný pre ľudské telo a ABS plast
FARBA:    Pearl Pink/Fuchsia/Aquamarine/Sunflower Yellow/Midnight/Mint/Purple
VEĽKOSŤ:    64*60*28 mm
HMOTNOSŤ:    60 g
BATÉRIA:    1 batéria AAA
POUŽITIE:    až 400 použití na jednu batériu
POHOTOVOSTNÝ REŽIM:  180 dní
FREKVENCIA:    150 Hz
MAXIMÁLNA HLUČNOSŤ:  <50 dB
ROZHRANIE:    1 tlačidlo

V záujme zvýšenia kvality možno model zmeniť bez oznámenia.
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