
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNA™ mini 
 

НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ 
ПЕРСОНАЛІЗОВАНЕ 
ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ 
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ПОВНИЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Вітаємо: купуючи цей прилад для очищення шкіри обличчя LUNA™ mini 2 T-Sonic™, Ви робите перший 

крок до бездоганної шкіри. Перш ніж насолодитися всіма перевагами передової технології догляду за 

шкірою в домашніх умовах, приділіть, будь ласка, трохи свого часу для уважного ознайомлення зі 

вказівками, що містяться в цьому посібнику. 

 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИЛАДУ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ. Прилад слід 

застосовувати лише за призначенням із дотриманням вказівок, наведених у цьому посібнику. 

 

 

УВАГА! ЗДІЙСНЮВАТИ МОДИФІКАЦІЮ ЦЬОГО ПРИЛАДУ ЗАБОРОНЕНО. 

 

ОГЛЯД LUNA™ mini 2 
 

LUNA™ mini 2 — революція в очищенні шкіри обличчя. Прилад поєднує в собі інноваційну технологію 

пульсацій T-Sonic™ від FOREO й абсолютно новий дизайн силіконової поверхні для забезпечення 

глибшого та м’якшого очищення. Пульсації T-Sonic™ спрямовуються через гладкі силіконові ворсинки, 

сприяючи усуненню забруднень, що викликають почервоніння та запалення шкіри, набагато 

ефективніше, ніж при звичайному вмиванні за допомогою рук, і шкіра стає більш чистою та сяючою. 

Глибоке очищення розкриває та звужує пори, покращуючи текстуру шкіри та роблячи її гладенькою. 

 

 

 
 
 

Зона для загального 

очищення 

Зона для спрямованого 

очищення 

Зона для глибокого 
очищення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3-кнопковий 

інтерфейс 

Водонепроникний роз'єм 
живлення 
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КОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ LUNA™ mini 2 

Прилад LUNA™ mini 2 підходить для всіх типів шкіри. Його очисна поверхня з 3 різними зонами 

складається з тонших ворсинок, які м’яко очищають чутливу або нормальну шкіру, та товщих ворсинок 

для точкового очищення на передній поверхні, а також широких ворсинок на задній поверхні для 

надання свіжого вигляду жирній шкірі. Рекомендуємо здійснювати очищення шкіри з використанням 

LUNA™ mini 2 протягом 1 хвилини вранці та ввечері кожного дня. 

Інтенсивність очищення за допомогою LUNA™ mini 2 регулюється для забезпечення комфорту. 

1. Щоб увімкнути LUNA™ mini 2, один раз натисніть центральну кнопку. 

2. Скористайтеся кнопками «+» та «−» для вибору бажаної інтенсивності очищення. Доступно 8 різних 

рівнів інтенсивності, які регулюються для досягнення комфорту та ефективності для кожного 

користувача. Функція пам’яті забезпечить збереження Ваших вподобань для подальшого 

користування приладом. 

3. Щоб вимкнути LUNA™ mini 2, ще раз натисніть центральну кнопку. 

Окремі етапи процедури очищення шкіри від FOREO описані нижче. Після кожного етапу цієї простої 

процедури очищення індикатор LUNA™ mini 2 засвітиться, вказуючи на необхідність переходу до 

наступної ділянки обличчя. 

ПРИМІТКА: коли Ви вперше розпакуєте прилад LUNA™ mini 2, він може бути заблокований. 

Розблокуйте прилад, одночасно натиснувши та утримуючи кнопки «+» та «–». Спалах світлового 

індикатора свідчитиме про розблокування приладу. Якщо Ви бажаєте заблокувати його для зручності 

під час поїздки, повторіть описану процедуру. 
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РЕЖИМ ОЧИЩЕННЯ 

Пульсації T-Sonic™ спрямовуються через гладкі силіконові ворсинки і допомагають очистити пори від 

99,5% забруднень і шкірного жиру*, а також видалити залишки макіяжу та омертвілі клітини шкіри. 

Спробуйте виділити близько 15 секунд на очищення кожної ділянки обличчя: після цього інтервалу 

засвітиться індикатор LUNA™ mini 2, і пульсації на мить призупиняться. 

 

 

1. НАНЕСЕННЯ ЗАСОБУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ 

Повністю зніміть макіяж, намочіть LUNA™ mini 2, після чого ополосніть обличчя та 

нанесіть засіб для очищення шкіри, яким постійно користуєтеся. Увімкніть 

LUNA™ mini 2, натиснувши центральну кнопку. 

 

 

 

2. ОЧИСТЬТЕ НАСТУПНІ ДІЛЯНКИ: 

Через кожні 15 секунд пульсації призупинятимуться, сповіщаючи про необхідність 

переходу до очищення наступної ділянки. 

– Очистьте підборіддя та щоки круговими рухами спочатку з одного боку 

обличчя, а потім з іншого. 

– Очистьте чоло плавними круговими рухами від центру до зовнішніх країв. 

– Очистьте ніс плавними рухами вгору-вниз спочатку з одного боку, а потім 

з іншого. М’яко очистьте шкіру під очима круговими рухами в напрямку до 

зовнішнього куточка ока (при цьому рекомендуємо зменшити інтенсивність 

пульсацій). 

 

3. УМИВАННЯ 

Ополосніть і витріть лице для завершення 1-хвилинної процедури очищення. 

Після цього за бажання можна нанести засоби для догляду за шкірою, яким Ви 

надаєте перевагу. 

 

 

 

Зауважте, що для запобігання надмірному застосуванню прилад LUNA™ mini 2 автоматично вимкнеться, 

якщо його залишити увімкненим на 3 хвилини. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: якщо під час користування приладом FOREO ви відчули дискомфорт, негайно 

припиніть його експлуатацію та зверніться до лікаря. 

* За результатами клінічних випробувань (є в наявності). 
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ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ LUNA™ mini 2 
Завжди ретельно чистьте LUNA™ mini 2 після застосування. Вимийте очисні поверхні водою з милом, 

потім ополосніть теплою водою. Насухо протріть безворсовою тканиною або рушником. Для досягнення 

оптимальних результатів рекомендуємо користуватися «Спреєм Для Чищення Силікону» від FOREO з 

подальшим ополіскуванням приладу теплою водою. 

ПРИМІТКА: в жодному разі не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, бензин або 

ацетон, оскільки вони можуть викликати подразнення шкіри. 

ЖИВЛЕННЯ 
Заряджання Вашого приладу FOREO здійснюється за допомогою зарядного пристрою, який входить до 

комплекту поставки. Для повного заряджання акумулятора, якого вистачає на 5 місяців користування, 

досить однієї години. 

• Вставте конектор постійного струму в роз'єм живлення LUNA™ mini 2. 

• Вставте вилку в зарядний штуцер. Під час заряджання акумуляторної батареї світлодіодний 

індикатор приладу LUNA™ mini 2 часто блиматиме. Коли акумуляторну батарею буде повністю 

заряджено (приблизно через 1 годину), світлодіодний індикатор почне світитися безперервно. 

• Про розряджання акумуляторної батареї прилад LUNA™ mini 2 сповіщає блиманням світлодіодного 

індикатора білим кольором. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 

перед заряджанням переконайтеся, що роз'єм живлення та зарядний пристрій не містять води або 

залишку засобу для очищення шкіри. Не заряджайте LUNA™ mini 2 у місцях, де прилад або зарядний 

пристрій може потрапити у воду. НЕ користуйтеся приладом FOREO під час заряджання. Тривалість 

заряджання не повинна перевищувати 24 години. Використовуйте тільки оригінальний зарядний 

пристрій від FOREO, що входить до комплекту. 

ВАЖЛИВО! 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ: 
• уникайте використання засобів для очищення шкіри на основі глини, силікону або з зернистою 

текстурою, а також відлущуючих засобів або скрабів, оскільки вони можуть пошкодити м’які 

силіконові ворсинки LUNA™ mini 2. 

• Якщо у Вас є яке-небудь шкірне захворювання або проблеми медичного характеру, перед 

використанням приладу слід проконсультуватися з дерматологом. 

• Процес очищення із застосуванням приладу LUNA™ mini 2 не повинен викликати неприємних 

відчуттів. Якщо Ви відчуваєте дискомфорт, відразу припиніть експлуатацію та зверніться до лікаря. 

• Будьте особливо пильні під час очищення ділянок під очима та не допускайте контакту приладу 

з повіками чи очима. 

• Із міркувань гігієни радимо не користуватися приладом LUNA™ mini 2 спільно з іншими особами. 

• Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на LUNA™ mini 2 і в жодному разі не піддавайте 

прилад впливу високих температур або кип’ятінню. 

• Застосування цього приладу дітьми (а також особами з обмеженими фізичними чи розумовими 

здібностями) чи в їх присутності можливе тільки під пильним наглядом. 

• Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом або зарядним пристроєм. Використовуйте виключно 

зарядний пристрій, що входить до комплекту поставки приладу FOREO. 

• Припиніть користування цим виробом, якщо він виявиться пошкодженим яким-небудь чином. Цей 

виріб не містить деталей, які підлягають ремонту. 

• Для уникнення ризику ураження електрострумом цей прилад слід підключати тільки до 

електромереж із захисним заземленням. 

• Враховуючи ефективність процедур FOREO з очищення шкіри, рекомендуємо застосовувати прилад 

LUNA™ mini 2 не довше ніж 3 хвилини за одне застосування. 

• Цей пристрій слід використовувати тільки за призначенням і згідно зі вказівками, які містяться 

в цьому посібнику. 
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ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
Після під'єднання зарядного пристрою світлодіодний індикатор не блимає. 

• Акумуляторна батарея повністю заряджена: прилад готовий до проведення близько 300 процедур 

очищення шкіри. 

• Акумуляторна батарея розряджена: потрібно кілька хвилин, щоб прилад сповістив про підключення 

кабелю живлення. 

• Кабель живлення під’єднано неналежним чином. Перевірте під’єднання до настінної розетки та 

роз'єму живлення. 

Після натискання центральної кнопки прилад LUNA™ mini 2 не вмикається. 

• Акумуляторна батарея розряджена. Зарядіть прилад LUNA™ mini 2. 

• Інтерфейс заблоковано. Розблокуйте, одночасно натиснувши та утримуючи кнопки «+» та «–». 

LUNA™ mini 2 неможливо вимкнути, та/або прилад не реагує на натискання кнопок інтерфейсу. 

• Тимчасовий збій у роботі мікропроцесора. Для відновлення правильної роботи приладу під’єднайте 

кабель живлення. 

Силіконові поверхні LUNA™ mini 2 зіпсувалися: стали липкими чи вкрилися пухирцями. 

• Припиніть експлуатацію. Силікон є дуже міцним матеріалом, але за певних умов він псується. 

Ознайомтеся з розділами «Чищення» та «Заходи безпеки» цього посібника, щоб дізнатися, як цьому 

запобігти. 

Якщо Ви не знаходите відповіді на своє конкретне запитання в розділі «Пошук та усунення 

несправностей» або у Вас виникли які-небудь інші запитання щодо роботи приладу, перейдіть у розділ 

«Підтримка Клієнтів» на веб-сайті www.foreo.com. 

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЗАРЕЄСТРУЙТЕ ГАРАНТІЮ 
Для того щоб скористатися правом на 2-річне Обмежене Гарантійне Обслуговування та 10-річну 

Гарантію Якості, зареєструйте номер, указаний на Картці Справжності FOREO, у підрозділі «Гарантійне 

Обслуговування та Повернення» розділу «Підтримка Клієнтів» на веб-сайті www.foreo.com. 

2-РІЧНЕ ОБМЕЖЕНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
FOREO надає гарантію на цей прилад на 2 (ДВА) РОКИ з дати його придбання. Гарантія 

розповсюджується на дефекти, пов’язані з виробничим браком або неякісними матеріалами. Якщо Ви 

виявили дефект та повідомили про це FOREO протягом гарантійного строку, FOREO на власний розсуд 

може безкоштовно замінити прилад. 

Гарантія розповсюджується на робочі деталі, стан яких впливає на функціонування приладу. Гарантія 

НЕ розповсюджується на суто косметичні недоліки, що з’являються внаслідок природного зносу, та 

пошкодження внаслідок нещасного випадку, нецільового використання чи недбалості. Будь-які спроби 

відкрити чи розібрати прилад (або його аксесуари) призводять до анулювання гарантії. 

Вимоги щодо виконання гарантійних зобов’язань слід підкріплювати обґрунтованими доказами факту 

висунення таких вимог до закінчення гарантійного строку. З цієї причини необхідно зберігати оригінал 

товарного чека протягом гарантійного строку. 

Щоб висунути вимогу щодо виконання гарантійних зобов’язань, спочатку слід зареєструватися й увійти 

в систему на веб-сайті www.foreo.com під Вашим іменем користувача та вибрати варіант «Висунути 

гарантійну вимогу». Вам буде надіслано Реєстраційний Номер Повернення (Return Merchandise 

Authorization, RMA), який необхідно прикласти до виробу FOREO, повертаючи його до найближчого для 

Вас офісу FOREO. Витрати на доставку не відшкодовуються. Це положення є доповненням до Ваших 

законних прав споживача та жодним чином їх не порушує. 

10-РІЧНА ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ 
Служачи доповненням до умов 2-РІЧНОГО обмеженого гарантійного обслуговування FOREO, 10-РІЧНА 

Гарантія Якості FOREO надає власникам право на купівлю нового приладу через веб-сайт 

www.foreo.com за 50% прейскурантної ціни в разі виявлення виробничого браку протягом цього періоду. 

З повним текстом правил та умов можна ознайомитися у розділі «Підтримка Клієнтів» веб-сайту 

www.foreo.com. 

http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ 
Утилізація старого електронного обладнання (для країн ЄС та інших європейських країн із системами 

роздільної утилізації відходів). 

 

Символ із зображенням перекресленого сміттєвого бака означає, що цей прилад не можна утилізувати 

як побутові відходи. Його слід здати до утилізаційного пункту прийому електричного та електронного 

обладнання. Утилізуючи цей прилад належним чином, Ви допоможете запобігти негативним наслідкам 

для навколишнього середовища та здоров’я людей, які можуть виникати внаслідок неналежної 

утилізації виробу. Повторна переробка матеріалів також допоможе зберегти природні ресурси. 

Для отримання детальнішої інформації про утилізацію приладу зверніться до організації, яка займається 

збором відходів у Вашому районі, або до магазину, в якому Ви придбали прилад. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАТЕРІАЛИ: корпус — безпечний силікон та АБС-пластик 

КОЛІР: аквамарин/фуксія/північ/рожева перлина/жовтий сонях 

РОЗМІР: 75 х 80 х 28,5 мм 

ВАГА: 67 г 

АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ: літій-іонна 200 мAг 3,7 В 

ТРИВАЛІСТЬ ЗАРЯДЖАННЯ: 60 хв 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ: до 300 процедур 

ЧАС РОБОТИ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ: 90 днів 

ЧАСТОТА: 125 Гц 

МАКСИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ШУМУ: 50 дБ 

ІНТЕРФЕЙС: 3-кнопковий 

 

Застереження про обмеження відповідальності. Користувачі використовують прилад на власний 

ризик. Ані компанія FOREO, ані її роздрібні продавці не несуть відповідальності за фізичні чи будь-які 

інші травми або пошкодження, отримані опосередковано чи безпосередньо в результаті користування 

цим приладом. Крім того, компанія FOREO залишає за собою право на перегляд цієї публікації та 

періодичне внесення змін до її змісту без попереднього повідомлення будь-кого про такий перегляд чи 

зміни. Крім того, компанія FOREO залишає за собою право на перегляд цієї публікації та періодичне 

внесення змін до її змісту без попереднього повідомлення будь-кого про такий перегляд чи зміни. 

 

Модель може бути змінено з метою вдосконалення без попередження. 
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