ŠVÉDSKÁ KOSMETICKÁ
TECHNOLOGIE
POWER MASKY

ONLINE PŘÍRUČKA

KOMPLETNÍ UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
ZAČÍNÁME

Gratulujeme, že jste koupí UFO™ 2 udělali první krok k fantastické péči o pleť. Než si začnete užívat veškerých
výhod sofistikované technologie power masky v pohodlí vašeho domova, věnujte prosím chvilku pečlivému
přečtení pokynů v této příručce.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento produkt pouze k danému účelu, jak je
popsáno v této příručce.
UPOZORNĚNÍ: NENÍ POVOLENO TOTO ZAŘÍZENÍ JAKKOLIV UPRAVOVAT.

UFO™ 2 SHRNUTÍ

Upravený UFO™ 2 je díky ultrarychlému zahřívání a ještě širšímu spektru LED světla revolučním zařízením pro
aplikaci power masky, které vám během několika sekund poskytne dokonalou pleť. Díky pokročilé technologii
Hyper-Infusion kombinuje UFO™ 2 termoterapii s T-Sonic™ pulzací, aby se zlepšily přínosy Power Activated
masek UFO™. UFO™ 2, které je vybaveno 8 různými LED světly, vám pomůže odhalit rafinovanou a zářivou pleť
za pouhých 90 sekund!

SEZNAMTE SE SE SVÝM UFO™ 2
PLNOSPEKTRÁLNÍ LED
SVĚTLO
Pomáhá pokožce vypadat
viditelně omlazeně pro
přirozeně regenerovanou pleť.

UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO
Zapíná a vypíná zařízení, přepíná
zařízení do režimu párování
přes Bluetooth a vybírá léčebné
procedury.
EXTRA HYGIENICKÝ
SILIKON
Odolný vůči bakteriím a velmi
měkký.

TERMOTERAPIE
Zvláčňuje pokožku, aby
zpřístupnila ingredience
masky nejhlubším vrstvám
pleti.

T-SONIC™ PULZACE
Zaručuje uklidňující masáž
obličeje pro posílení záře pleti.

SVĚTELNÉ KONTROLKY
Rozsvícení indikuje, ke které
proceduře masky je zařízení
nastaveno.

NABÍJECÍ PORT
Až 40 použití po 2,5hodinovém nabíjení.

PŘIPEVŇOVACÍ KROUŽEK
Drží Power Activated masku
UFO™ na místě.

UFO™ POWER ACTIVATED
MASKA
Měkké masky z mikrovlákna
určené výhradně pro použití s
UFO™.

KRYOTERAPIE
Stahuje póry pro plnější vzhled pleti.

USB NABÍJECÍ KABEL

INTERAKTIVNÍ
APLIKACE

Nabíjejte kdykoliv a kdekoliv s
USB kabelem.

Automaticky synchronizuje
předprogramované
procedury power masky se
zařízením.
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ELEGANTNÍ A STYLOVÝ
STOJÁNEK

Chrání a vystavuje vaše
UFO™ 2 a zároveň mu pomáhá
rychle vyschnout.

NÁVOD K POUŽITÍ
1

Pro odemčení zařízení a jeho registraci před prvním použitím si stáhněte aplikaci
FOREO For You.

2

Připojte se k aplikaci pomocí Bluetooth na smartphonu a stisknutím univerzálního
tlačítka napájení na UFO ™ 2 synchronizujte své zařízení s aplikací.

3

V aplikaci naskenujte čárový kód masky a postupujte podle uvedených pokynů.

5

4

Odstraňte připevňovací
kroužek z UFO™ 2.

Zde si stáhněte aplikaci FOREO

6

7

Vyndejte Power Activated Zajistěte masku na zařízení Užijte si proceduru power
masku UFO™ ze sáčku.
pomocí připevňovacího
masky!
kroužku na místě tak, aby
logo FOREO směřovalo
nahoru.

PŘIDÁNÍ NOVÉ PROCEDURY
Masky Make My Day a Call It a Night jsou na vašem zařízení již přednastaveny. Jakákoli jiná procedura
masky musí být před prvním použitím aktivována prostřednictvím aplikace. Poté lze k proceduře přistupovat
prostřednictvím aplikace nebo pomocí univerzálního tlačítka.
Make My Day
Call It a Night

H2Overdose
Všechny další
procedury masky*

POUŽITÍ UFO™ 2 BEZ APLIKACE
1
2

Stisknutím univerzálního tlačítka zapněte a aktivujte proceduru ošetření Make My Day.

3

Vaše procedura power masky je připravena začít!

Opětovným stisknutím aktivujete proceuru Call It a Night, a tak pokračujte dále u každé masky.
(Pokud je například H2Overdose ve vaší aplikaci na 3. pozici, aktivujte proceduru H2Overdose trojím
stisknutím univerzálního tlačítka).

CHCETE JEŠTĚ VÍC?
Pokud jedna procedura UFO™ 2 nestačí, stiskněte znovu univerzální tlačítko do 30 sekund po skončení
procedury a spusťte stejné ošetření ještě jednou! Můžete si také přizpůsobit svou power masku tím, že si
vytvoříte vlastní léčebnou proceduru prostřednictvím aplikace, kde si můžete vybrat/upravit každou technologii,
která bude doprovázet vaši Power Activated masku UFO™ Power Activated Mask.
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APLIKACE
Začněte s čistou a suchou pokožkou. Pro dosažení nejlepších výsledků
doporučujeme nejprve čištění přístrojem LUNA™.
připevněnou k vašemu zařízení UFO™ 2 jemně klouzejte po vaší
1 Maskou
pleti a rovnoměrně roztírejte esenci masky.
zařízení UFO ™ 2 vmasírujte krouživým pohybem složky masky do
2 Pomocí
pokožky. Pohybujte zařízením krouživým pohybem ve směru hodinových
ručiček po obličeji, počínaje bradou, poté se přemístěte nahoru na
pravou tvář a čelo. Pokračujte dolů na levou tvář až k bradě a krku. Tento
pohyb opakujte až do ukončení procedury.

vklepejte zbývající esenci do pokožky nebo odstraňte přebytek
3 Jemně
odličovacím tampónkem. V případě potřeby použijte hydratační krém dle
vašeho výběru.

*U oční masky jemně přejíždějte po celém obrysu oka, střídejte levé a pravé oko, dokud není
procedura ukončena.

ČIŠTĚNÍ UFO™ 2

Sundejte plastový kroužek ze zařízení a vyhoďte masku z mikrovlákna. Jelikož je UFO™ 2 100% voděodolný,
můžete UFO™ 2 i plastový kroužek opláchnout pod teplou tekoucí vodou. Osušte suchým hadříkem nebo
ručníkem, který nepouští vlákna. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme po použití postříkat zařízení
silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, protože by mohly
dráždit pokožku a poškodit silikon.

DŮLEŽITÉ

PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:
Vaše zařízení UFO™ 2 je určeno k použití pouze společně s doprovodnými maskami. Zařízení by nikdy nemělo
být v přímém kontaktu s pokožkou/obličejem, když je zapnuté.
• Pokud mátekožní potíže nebo jiné zdravotní problémy, poraďte se před použitím s dermatologem.
•P
 oužívání UFO™ 2 by mělo být příjemné - v případě nepohodlí okamžitě přerušte používání a vyhledejte
lékaře.
•P
 ři používání UFO™ 2 v oblasti pod očima buďte obzvláště opatrní a zamezte styku zařízení s očními víčky
nebo samotnýma očima.
•Z
 hygienických důvodů nedoporučujeme sdílení vašeho UFO™ 2 s jinou osobou.
•N
 enechávejte své UFO™ 2 na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémním teplotám nebo vroucí vodě.
•U
 FO™ 2 má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí při používání tohoto zařízení postupovat
obezřetně a opatrně.
•P
 okud je vaše zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, jakož i těmi, kteří mají snížené fyzické a
duševní schopnosti, je nutný přísný dohled.
•N
 epoužívejte, pokud se zdá, že je tento produkt jakýmkoli způsobem poškozen. Tento produkt neobsahuje
žádné opravitelné součásti.
•P
 oužívejte toto zařízení pouze k danému účelu, jak je popsáno v této příručce. Pokud nenajdete odpověď
na svou konkrétní otázku nebo máte-li jakékoli další otázky týkající se provozu zařízení, navštivte Foreo.com/
support.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opatření, která je potřeba učinit v případě změn výkonu UFO™ 2.
Pokud se UFO™ 2 neaktivuje stisknutím univerzálního tlačítka:
• Baterie je vybitá. Nabíjejte své UFO™ 2 pomocí nabíjecího kabelu USB, dokud světlo nezáří rovnoměrně.
Nabití během plných 2,5 hodiny vydrží až 40 procedur.
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Pokud UFO™ 2 nelze vypnout nebo tlačítka rozhraní neodpovídají:
• Mikroprocesor je dočasně mimo provoz. Stisknutím a podržením univerzálního tlačítka restartujte zařízení.
Pokud se UFO™ mini 2 nesynchronizuje s aplikací FOREO For You:
• Vypněte a opětovně zapněte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
• Zavřete aplikaci FOREO For You a následně ji opětovně otevřete, aby se proces znovu rozběhl.
• Zkontrolujte, zda není potřeba aplikaci aktualizovat v obchodě s aplikacemi na vašem mobilním zařízení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUKA REGISTRACE
Chcete-li aktivovat svou 2letou omezenou záruku, zaregistrujte se stažením aplikace FOREO For You a
postupujte dle uvedených pokynů.
2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA
FOREO poskytuje záruku na toto zařízení po dobu DVOU (2) LET od původního data nákupu na závady
způsobené vadným zpracováním nebo materiálem vzniklé při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na
pracovní části, které ovlivňují funkci zařízení. NEVZTAHUJE se na kosmetické poškození způsobené přiměřeným
opotřebením nebo poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo zanedbáním. Jakýkoli pokus o otevření
nebo rozebrání zařízení (nebo jeho příslušenství) ruší platnost záruky.
Pokud objevíte závadu a informujete FOREO během záruční doby, FOREO dle svého uvážení zařízení bezplatně
vymění. Nárok na uplatnění záruky musí být doložen přiměřeným důkazem o tom, že datum reklamace je v
záruční době. Pro potvrzení záruky si, prosím, uschovejte původní záruční list společně s těmito záručními
podmínkami po dobu záruční doby.
Chcete-li uplatnit záruku, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vybrat možnost
týkající se uplatnění záruky. Náklady na přepravu se neproplácí. Tento závazek kromě vašich zákonných práv
jakožto spotřebitele nijak neovlivňuje tato práva.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy separovaného
sběru odpadu).

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že by se s tímto zařízením nemělo zacházet jako s domácím odpadem,
ale mělo by být odvezeno na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto zařízení pomůžete zabránit možným negativním vlivům na životní prostředí
a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Recyklace materiálů
pomůže také zachovat přírodní zdroje.
Pro další informace o recyklaci vašeho zařízení kontaktujte, prosím, místní sběrný dvůr nebo místo nákupu.
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VYBITÍ BATERIE
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SPECIFIKACE

MATERIÁLY: 	Nezávadný silikon a PC + ABS, slitina hliníku
BARVA: 	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
VELIKOST: 	72,5 mm x 31,4 mm
VÁHA: 	146,2 g
BATERIE: 	Li-Ion 1200mAh 3,7V
TEPLOTA:	5-45 stupňů Celsia
POUŽITÍ: 	Až 40 použitá na jedno nabití
POHOTOVOST: 	180 dní
FREKVENCE: 	180 Hz
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU: 	<50 dB
ROZHRANÍ: 	1tlačítkové
Odpovědnost: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. FOREO ani jeho prodejci nepřebírají
žádnou odpovědnost za případné zranění nebo poškození, ať už fyzické či jiné, vyplývající přímo nebo nepřímo
z použití tohoto zařízení. FOREO si dále vyhrazuje právo tuto publikaci revidovat a čas od času provádět změny
jejího obsahu bez povinnosti informovat jakoukoli osobu o takové revizi nebo změnách.
UPOZORNĚNÍ: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za
shodu, by mohly vést k zábraně provozování zařízení uživatelem.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy B, dle
části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému
rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení způsobuje užívání a může vyzařovat vysokofrekvenční energii,
a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nepříznivé rušení rádiového
vysílání. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje
nepříznivé rušení rádiového nebo televizního vysílání, které lze vysledovat vypnutím a zapnutím zařízení,
doporučuje se uživateli, aby se pokusil o opravu tohoto rušení některým z následujících opatření:
• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení k zásuvce na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.
Model může být vyměněn za lepší bez předchozího upozornění.
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
ZÁKLADY UFO™ 2
CO MÁM DĚLAT, KDYŽ DOSTANU SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?
Gratulujeme k objevování chytřejší péče o pleť! Nejdříve si zdarma stáhněte aplikaci FOREO For You,
odemkněte a zaregistrujte své zařízení. (Další informace naleznete v části nazvané „APLIKACE“).
JAK ZAHÁJÍM SVOU PRVNÍ PROCEDURU?
Nejprve si pečlivě očistěte a osušte obličej a krk - pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme očistit pleť
pomocí přístroje LUNA™. Poté nasaďte UFO™ Power Activated masku na své zařízení UFO™ 2. Nakonec
aktivujte prostřednictvím aplikace svou proceduru masky UFO™ 2 nebo postupujte krok za krokem podle
podrobného návodu Jak na to.
JAK ZAPNU/VYPNU SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?
Své zařízení UFO™ 2 zapnete stisknutím univerzálního tlačítka. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte
univerzální tlačítko po dobu 3 sekund. Po dokončení předprogramované procedury masky se zařízení
automaticky vypne.
CO OBSAHUJE MÉ BALENÍ S UFO™ 2?
1 UFO™ 2, 1 USB nabíjecí kabel, 1 masku Make My Day, 1 návod k obsluze, 1 Quick Start Guide a 1 stojánek.
ZAŘÍZENÍ UFO™ 2
JAK ČASTO MOHU POUŽÍVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?
Procedury power masky na zařízení UFO™ 2 byly vyvinuty pro použití dvakrát denně, ráno a večer. V závislosti
na potřebách vaší pokožky a osobních preferencích je však můžete použít častěji či méně často.
JAK DLOUHO TRVÁ KAŽDÁ LÉČEBNÁ PROCEDURA?
Ošetření maskami Make My Day a Call It a Night zabere pouhých 90 sekund. Doba trvání všech ostatních
procedur se liší v závislosti na nejúčinnější kombinaci technologií.
JSOU VŠECHNY PROCEDURY UFO™ 2 STEJNÉ?
Ne. Každá UFO™ Power Activated maska je spárována s jedinečnou léčebnou procedurou pro dosažení
optimálních výsledků.
JE MÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 BEZPEČNÉ PRO POUŽITÍ NA CITLIVOU KŮŽI?
Zařízení UFO™ 2 jsou bezpečná a vhodná pro všechny typy pleti. Kromě toho si v závislosti na konkrétních
potřebách vaší pokožky můžete vybrat z řady různých UFO™ Power Activated masek, které uspokojí různá
přání v péči o pleť.
MOHU POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 V OBLASTI OČÍ?
Ano, zařízení UFO™ 2 lze bezpečně používat v oblasti pod očima. Doporučujeme jemně přejíždět zařízením v
oblasti očí a dávat pozor, abyste vyvinuli pouze minimální tlak.
MOHU POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 PO PLASTICKÉ OPERACI, BOTOXU ČI KOŽNÍCH VÝPLNÍCH?
Zařízení UFO™ 2 nabízí šetrné ošetření obličeje, vhodné pro všechny typy pleti. Pokud jste však v nedávné
době podstoupili nějaké lékařské zákroky, měli byste se před použitím poradit se svým lékařem.
MOHU VYUŽÍVAT POUZE PROCEDURU SAMOTNÉHO LED SVĚTLA, BEZ POUŽITÍ MASKY NEBO DANÉHO
PROGRAMU?
Ne, nedoporučujeme používat zařízení UFO™ 2 bez masky nebo přednastaveného programu, protože nenabízí
stejnou účinnost či výsledky jako v kombinaci s UFO™ Power Activated maskou.
MOHU POUŽÍVAT SVŮJ FOREO LUNA™ S UFO™ 2?
Ano! UFO™ 2 a LUNA™ se skvěle doplňují - přístroj na čištění obličeje LUNA™ jemně odlupuje odumřelé
kožní buňky, stahuje póry a odstraňuje až 99,5% nečistot a mazu, čímž zanechává perfektní podklad pro
proceduru masky UFO™ 2.
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI UFO™ 2 A UFO™ mini 2?
UFO™ 2 a UFO™ mini 2 nabízejí sofistikovanou proceduru power masky, kterou si můžete užít během pouhých
90 sekund. UFO™ 2 je však vybaven kryoterapií, která okamžitě ochlazuje pleť a stahuje tak póry, v důsledku
čehož pleť vypadá jemněji.
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI UFO™ A UFO™ 2?
Na rozdíl od UFO™ byl UFO™ 2 obohacen o ultrarychlou termoterapii a plnospektrální LED světla (celkem 8),
které nabízejí efektivnější a účinnější zážitek z masky než kdykoli předtím!
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APLIKACE
PROČ JE NUTNÉ STÁHNOUT SI APLIKACI FOREO PŘED TÍM, NEŽ ZAČNU POUŽÍVAT SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™
2?
Všechny aplikací řízené produkty FOREO je při prvním zapnutí nutno aktivovat a odemknout prostřednictvím
aplikace FOREO For You. To pomáhá chránit před paděláním/kopírováním produktů FOREO, usnadňuje to
registraci záruky a chrání vaše investice.
JAK SPÁRUJI SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 S APLIKACÍ FOREO?
Stáhněte si do svého smartphonu nebo tabletu aplikaci FOREO For You a zapněte Bluetooth. Jedním
stisknutím univerzálního tlačítka zapněte zařízení. Blikající bílé světlo znamená, že je vaše zařízení v režimu
párování. Podle pokynů v aplikaci zaregistrujte a spárujte své zařízení UFO™ 2.
FUNGUJE MÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 BEZ APLIKACE?
Ano, obě zařízení můžete používat manuálně a nevyžadují použití aplikace FOREO For You. Chcete-li však
zařízení odemknout pro první použití, musíte jej zaregistrovat prostřednictvím aplikace FOREO For You.
Procedury masek Make My Day a Call It a Night jsou předprogramovány na UFO™ 2 a nevyžadují použití
aplikace FOREO. Chcete-li však odemknout všechny zbývající UFO™ Power Activated masky, musíte buď
vybrat svou proceduru, nebo naskenovat čárový kód ze zadní strany každého balení UFO™ Power Activated
masky pomocí aplikace a proceduru aktivovat - maska se poté automaticky synchronizuje s vaším zařízením,
takže k němu bude příště možné přistupovat ručně. Chcete-li přizpůsobit svou proceduru power masky, musíte
to udělat přes aplikaci.
MOHU SI PŘIZPŮSOBIT PROCEDURU POWER MASKY?
Ano. Přestože každá UFO™ Power Activated maska přichází s doporučenou předprogramovanou léčebnou
procedurou, můžete si přizpůsobit svůj zážitek z masky vytvořením své vlastní léčebné procedury pomocí
aplikace FOREO For You. V aplikaci si můžete vybrat preferovanou úroveň LED světla LED a T-Sonic™ pulzace a
vybrat, zda si přejete, aby vaše personalizovaná procedura zahrnovala termoterapii nebo kryoterapii..
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A ÚDRŽBA
CO ZNAMENÁ, KDYŽ MÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 PRAVIDELNĚ BLIKÁ?
Blikající světlo po obvodu zařízení znamená, že je zařízení UFO™ 2 v režimu párování přes Bluetooth nebo že je
potřeba zařízení nabít. Synchronizujte zařízení dle pokynů v aplikaci.
JAK NABIJU SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2?
Zařízení UFO™ 2 se dobíjejí přes USB, s dobou nabíjení dvě a půl hodiny, která umožňuje až 40 použití.
JAK VYČISTÍM SVÉ ZAŘÍZENÍ UFO ™ 2?
Sundejte plastový kroužek ze zařízení a vyhoďte masku z mikrovlákna. Jelikož je UFO™ 2 100% voděodolný,
můžete UFO™ 2 i plastový kroužek opláchnout pod teplou tekoucí vodou. Osušte je suchým hadříkem nebo
ručníkem, který nepouští vlákna. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme po použití postříkat zařízení
silikonovým čisticím sprejem FOREO a opláchnout teplou vodou.
UFO™ POWER ACTIVATED MASKY
MOHU UFO™ POWER ACTIVATED MASKU POUŽÍT VÍCEKRÁT?
Každá UFO™ Power Activated maska je určena pouze na jedno použití. Pokud však jedna procedura UFO ™
2 nestačila, stiskněte do 30 sekund po skončení procedury opětovně univerzální tlačítko a spusťte znovu stejné
ošetření!
JE POTŘEBA PO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ UFO™ 2 SMÝT ZBYTKY ESENCE MASKY?
Ne, technologie Hyper-Infusion je speciálně navržena tak, aby pomohla složkám masky rychleji se vstřebávat
hlouběji do pokožky. Po ošetření jednoduše vmasírujte zbývající esenci do své pokožky nebo odstraňte
přebytek vatovým tampónkem.
JAK ZJISTÍM, ŽE JE MOJE POWER ACTIVATED MASKA UFO™ PRAVÁ?
Pomocí aplikace FOREO For You můžete naskenovat čárový kód z obalu masky a ověřit jeho pravost.
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