NAJMANJŠA
INOVATIVNA
NAPRAVA ZA
ČIŠČENJE OBRAZA

NAVODILA ZA UPORABO
PREDEN ZAČNETE
Čestitamo, da ste naredili prvi korak na poti odkrivanja, kakšen naj bo postopek čiščenja obraza, in kupili
napravo LUNATM play T-SonicTM Preden začnete v udobju svojega doma uživati v vseh prednostih prefinjene
tehnologije za nego kože, si vzemite nekaj trenutkov in skrbno preberite ta navodila za uporabo.
.

PRED UPORABO PREBERITE CELOTNA NAVODILA in izdelek uporabljajte zgolj za predvideni namen, kot
je opisano v navodilih.

OPOZORILO: PREDELAVA TE OPREME NI DOVOLJENA.

PREGLED NAPRAVE LUNA™ play
LUNATM play predstavlja revolucijo v čiščenju obraza, saj v svoji majhni zasnovi združuje inovativno tehnologijo
pulziranja T-SonicTM FOREO s silikonskimi konicami, zaradi česar bo čiščenje še bolj globinsko in nežno. Pulzi
T-SonicTM potujejo skozi mehke silikonske konice in pri tem odstranjujejo nečistoče, ki povzročajo nepravilnosti
na koži. To je veliko učinkoviteje kot umivanje z roko, koža pa je po uporabi čistejša in svetlejša. Globinsko
čiščenje prav tako odpre pore in zmanjša njihovo pojavnost, tekstura kože pa je gladka in mehka.

Površina čistilne glave

Vmesnik
za
gumb
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UPORABA NAPRAVE LUNA™ play
Naprava LUNATM play je primerna za vse tipe kože, saj ima njena čistilna glava dve območji ščetin. Tanjše
ščetine nežno očistijo občutljivo ali normalno kožo in večja območja, kot so lica, medtem ko so debelejše konice
na vrhu namenjene natančnejšemu čiščenju in globinskemu čiščenju območij, kot je T-cona. Priporočamo, da
napravo LUNATM play za čiščenje obraza uporabljate 1 minuto zjutraj in zvečer.

NAČIN ČIŠČENJA
Naprava LUNATM play odstrani 99,5 % umazanije in olja* ter ostanke ličil in odmrle kožne celice.

1. NANESITE ČISTILNO SREDSTVO
Odstranite vsa ličila, zmočite napravo LUNATM play, nato pa ovlažite obraz in nanesite
svoje običajno sredstvo za čiščenje obraza. Napravo LUNATM play vklopite tako, da
pritisnete gumb v sredini.

2. OČISTITE NASLEDNJA OBMOČJA:
- S krožnimi gibi očistite brado in lice, nato ponovite na drugi strani obraza.
- Čelo očistite tako, da z nežnimi krožnimi gibi počasi napredujete od sredine navzven.
- Nos očistite tako, da drsite gor in dol po vsaki strani nosu. Predel pod očmi nežno
očistite z gibi navzven.
Za izklop naprave LUNATM play ponovno pritisnite gumb na sredini.

3. SPERITE
Sperite in osušite obraz ter tako zaključite enominutno čiščenje obraza. Nato lahko
nanesete svoj najljubši izdelek za nego kože.

POZOR: Če med uporabo naprave FOREO pride do kakršnega koli neugodja, jo nemudoma prenehajte
uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
* Na osnovi kliničnih preizkušanj. Rezultati so evidentirani.
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ČIŠČENJE NAPRAVE LUNA™ play
Napravo LUNATM play temeljito očistite po vsaki uporabi. Površino glave umijte z milom in vodo, nato jo sperite s
toplo vodo. Osušite jo z gladko krpo ali brisačo. Za optimalne rezultate priporočamo, da uporabite tudi pršilo
FOREO Silicone Cleaning Spray in nato napravo sperete s toplo vodo.
OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton, saj lahko dražijo kožo.

POMEMBNO
ZA OPTIMALNO VARNOST:
• Izogibajte se uporabi čistilnih sredstev na osnovi gline, silikona ali z zrnci ter pilingov, saj lahko

poškodujejo mehke silikonske konice naprave LUNATM play.
• Če imate kožno bolezen ali kakršne koli zdravstvene zadržke, se pred uporabo posvetujte z dermatologom.
• Čiščenje obraza z napravo LUNATM play mora biti udobno. Če pride do neugodja, jo nemudoma

prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
• Pri čiščenju območja pod očmi bodite še posebej previdni in ne dovolite, da naprava pride v stik z vekami ali
očmi.
• Zaradi higienskih razlogov ne priporočamo, da napravo LUNATM play delite z drugimi.
• Izogibajte se izpostavljanju naprave LUNATM play neposredni sončni svetlobi in je nikoli ne

izpostavljajte izredni vročini ali vreli vodi.
• Pri uporabi na ali v bližini otrok ter ljudi z zmanjšanimi psihičnimi in mentalnimi sposobnostmi je potreben
strog nadzor. .
• Če se vam zdi, da je izdelek kakor koli poškodovan, prenehajte z njegovo uporabo. Izdelek ne vsebuje delov, ki
bi jih bilo mogoče popraviti.
• Zaradi učinkovitosti postopka čiščenja obraza FOREO priporočamo, da naprave
LUNATM play ne uporabljate več kot 3 minute naenkrat.
• Napravo uporabljajte zgolj za predvideni namen, kot je opisano v navodilih.
Če odgovora na svoje vprašanje ne najdete v poglavju o odpravljanju težav ali če imate kakršna koli druga
vprašanja v zvezi z delovanjem narave, obiščite mesto za pomoč strankam (Customer Care) na spletni strani
www.foreo.com.
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INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU
Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje
odpadkov).

Prečrtan simbol koša za smeti označuje, da ta naprava ni gospodinjski odpadek, ampak da jo je treba zavreči
na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odstranjevanjem te
naprave boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice neustreznega ravnanja z odpadnim izdelkom
za okolje in zdravje ljudi. Z recikliranjem materialov boste prav tako pomagali ohranjati naravne vire.
Za več informacij o recikliranju naprave se obrnite na lokalno komunalno službo ali prodajno mesto, kjer ste
izdelek kupili.

SPECIFIKACIJE
MATERIALI:
Silikon, ki je varen za telo, in termoplastika ABS
BARVA
biserno roza/fuksija/akvamarin/sončnično rumena/črna/mentolova/vijolična
VELIKOST
50 x 45 mm
TEŽA
42,7 g
BATERIJA
Pairdeer LR1 1,5 V
UPORABA:
do 100 uporab
STANJE PRIPRAVLJENOSTI: 100 dni
FREKVENCA:
120 Hz
NAJVIŠJA RAVEN HRUPA: < 60 dB
VMESNIK:
1 gumb

Izjava o omejitvi odgovornosti: Napravo uporabljate na lastno odgovornost. Niti družba FOREO niti njeni
trgovci ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za fizične ali druge poškodbe ali škodo, ki so posredna ali
neposredna posledica uporabe te naprave. Prav tako si družba FOREO pridržuje pravice do pregleda te objave
in občasnih vsebinskih sprememb, pri tem pa ni dolžna o tovrstnih pregledih ali spremembah kogar koli
obvestiti.

Model je lahko predmet izboljšav brez obvestila.
©2016 FOREO AB. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
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