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A LUNA™ play plus ÁTTEKINTÉSE

A LUNATM play plus egy forradalmian új arctisztító eszköz: a mélyebb és gyengédebb tisztítás elérése 
érdekében kompakt módon ötvözi a FOREO innovatív T-SonicTM pulzálását az újító jellegű szilikonsörte-
kialakítással. Amikor a T-SonicTM pulzálása finom, szilikonból készült érintőpontokon keresztül áramlik, 
akkor az sokkal hatékonyabban képes eltávolítani a pattanások kialakulásáért felelős szennyeződéseket, 
mintha a tisztítás kézzel történne meg, így a bőr tisztábbá és ragyogóbbá válik. Ezen kívül a mélytisztítás 
hatására a pórusok kitisztulnak, azok láthatósága csökken, finomítva és kisimítva ezzel a bőr textúráját.

TELJES KÖRŰ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Gratulálunk, hogy a LUNATM play plus T-SonicTM arctisztító készülék megvásárlásával megtetted az első lépést afelé, 
hogy felfedezd, milyen hatékony is lehet egy tisztító folyamat. Mielőtt otthon elkezdenéd kiélvezni e kifinomult 
bőrápoló technológia összes előnyét, szánj néhány percet az útmutatóban lévő utasítások elolvasására. 

Kérjük, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, és a terméket csakis a jelen útmutatóban 
meghatározott rendeltetésszerű célra használd.

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKEN NEM SZABAD VÁLTOZTATÁSOKAT ESZKÖZÖLNI!

1 gomb 
interfész

Az arctisztító kefe 
felülete



3

A LUNA™ play plus HASZNÁLATA
A minden bőrtípusra alkalmas LUNATM play plus 2 zónás sörtéje vékonyabb érintőpontokkal rendelkezik 
az érzékeny vagy normál bőr, illetve a nagyobb területek (pl. orcák) gyengéd tisztítására; felül vastagabb 
érintőpontok találhatók a precíziós tisztításhoz, illetve különböző területek (pl. a T-zóna) mélytisztításához. 

3. ÖBLÍTÉS
Az 1 perces tisztító folyamat befejezéseként öblítsd le és szárítsd meg az arcod. 
Ezután alkalmazd a kedvenc bőrápoló termékeidet. 

2. TISZTÍTSD MEG AZ ALÁBBI ZÓNÁKAT:
     - Körkörös mozdulatokkal tisztítsd meg az állad és az orcád, majd ismételd meg ugyanezt a másik oldalon is. 
     - Középről kifelé haladva, gyengéd, körkörös simításokkal tisztítsd meg a homlokod. 
     - Tisztítsd meg az orrod, ehhez csúsztasd a készüléket fel és le az egyik oldalon, majd a másik oldalon is.     
       Kifelé irányuló simításokkal finoman tisztítsd meg a szem alatti területet. 
       Nyomd meg még egyszer a középső gombot, ezzel a LUNATM play plus készüléket kikapcsolod.

1. VIGYÉL FEL ARCTISZTÍTÓT
Távolítsd el az összes sminket, nedvesítsd be a LUNATM play plus készüléket, ezután 
vizezd be az arcod, és vigyél fel a készülékre a szokásos arctisztító termékedből. A 
középső gomb egyszeri megnyomásával kapcsold be a LUNATM play plus készüléket.

TISZTÍTÓ ÜZEMMÓD
A LUNATM play plus eltávolítja a szennyeződések és zsírok 99,5%-át, ezenfelül a sminkmaradványokat és az 
elhalt bőrsejteket is. A LUNATM play plus készülékkel minden reggel és este 1 perces tisztítás javasolt.

VIGYÁZAT: Amennyiben a FOREO készülék használata közben bármiféle kellemetlen érzetet tapasztalsz, azon-
nal hagyd abba a készülék használatát, és fordulj orvoshoz.

*Klinikai vizsgálatok alapján (az eredményeket a nyilvántartásunkban őrizzük).
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A LUNA™ play plus TISZTÍTÁSA

Használat után mindig alaposan tisztítsd meg a LUNATM  play plus készüléket. Mosd le a sörte felületét vízzel 
és szappannal, majd öblítsd le meleg vízzel. Egy pihementes rongy vagy törölköző segítségével, paskoló 
mozdulatokkal töröld szárazra. Az optimális eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy ezután fújd be a 
készüléket FOREO szilikonos tisztító spray-vel, és öblítsd le meleg vízzel. 

MEGJEGYZÉS: Soha ne használj alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítótermékeket, hiszen azok irritálhatják a bőrt. 

AZ ELEM CSERÉJE

FONTOS
AZ OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN:

• Kerüld az agyag alapú, szilikon alapú vagy szemcsés arctisztítókat, hámosítókat, illetve bőrradírokat, 
hiszen azok kárt tehetnek a LUNATM play plus készülék puha, szilikon érintőpontjaiban. 

• Ha bőrbetegséged vagy bármiféle orvosi panaszod van, használat előtt fordulj bőrgyógyászhoz. 

• A LUNATM play plus készülékkel végzett tisztítás nem okozhat kellemetlen érzést – ha mégis kellemetlen 
érzést tapasztalsz, azonnal hagyd abba a használatát és fordulj orvoshoz. 

• A szem alatti területeket fokozott odafigyeléssel tisztítsd, és figyelj rá, hogy a készülék ne érjen hozzá a szemhéjadhoz 
vagy a szemedhez. 

• Higiéniai okokból nem javasoljuk a LUNATM play plus készülék használatát közösen másokkal. 

• A LUNATM play plus készüléket lehetőség szerint ne hagyd olyan helyen, ahol közvetlen napfény éri, és soha 
ne engedd, hogy túlzott mértékű hőhatásnak vagy forrásban lévő víznek legyen kitéve.
 
• Ha a készüléket gyermekek és/vagy csökkent fizikai és/vagy mentális képességű személyek használ-
ják, vagy ha a készüléket gyermekek és/vagy csökkent fizikai és/vagy mentális képességű személyeken 
vagy az ő közelükben használják, akkor gondos felügyeletre van szükség. 

• Ha a termék bármilyen módon sérültnek tűnik, ne használd többet a készüléket. A termékben nem találhatók 
javítható alkatrészek.
 
• A FOREO tisztító folyamatának hatékonysága miatt a LUNATM play plus készüléket nem ajánlott egyszerre 3 
percnél tovább használni. 

• A készüléket csakis a jelen útmutatóban meghatározott, rendeltetésszerű célra szabad felhasználni. Ha 
egy adott kérdésre nem találsz választ, illetve ha további kérdéseid lennének a készülék működésével kapcsolatban, 
látogass el a foreo.com weboldal Ügyfélszolgálat részére. 

1. Csavard le a termék alján 
található elemfedelet.

2. Óvatosan vedd ki a 
termék belsejében 
található elemet.

3. Úgy helyezd be az új 
elemet, hogy az elem + és 
- végei megegyezzenek 
az elemtartó belsejében 
található jelölésekkel.

4. Csavard vissza az 
elemfedelet. 
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KISELEJTEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A régi elektromos berendezések kiselejtezése (érvényes az Európai Unióban és a szelektív hulladékgyűjtő rendszer-
rel rendelkező többi európai országban).

Az áthúzott szemeteskuka szimbóluma azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az 
elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó megfelelő gyűjtőpontra kell vinni. A ké-
szülék megfelelő kiselejtezése révén segítesz a termék helytelen hulladékkezelése által okozott lehetséges negatív 
környezeti és egészségügyi következmények megelőzésében. Az anyagok újrahasznosítása szintén segít megőrizni 
a természetes erőforrásokat. 

A készülék kiselejtezésével kapcsolatos további információkért fordulj a helyi háztartási hulladékgyűjtő szolgálathoz, 
vagy térj vissza a vásárlás helyszínére.

Jogi nyilatkozat: A készüléket mindenki saját felelősségére használja. A készülék használatából közvetlen vagy 
közvetett módon eredő fizikai vagy más jellegű sérülésekért és károkért a FOREO, illetve annak viszonteladói 
semmilyen felelősséget nem vállalnak. A FOREO továbbá fenntartja a jogot a jelen kiadvány átdolgozására, vala-
mint a kiadvány tartalmának időről időre történő megváltoztatására anélkül, hogy a szóban forgó átdolgozásról 
vagy változtatásról bárkit is köteles lenne értesíteni.

MŰSZAKI ADATOK

ANYAGOK:   Body-safe szilikon és akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
SZÍN:    Pearl Pink/Fuchsia/Aquamarine/Sunflower Yellow/Midnight/Mint/Purple
MÉRET:   64 x 60 x 28 mm
SÚLY:    60 gr
AKKUMULÁTOR:  1 db AAA elem
FELHASZNÁLÁS:  egy elem akár 400 használatra is alkalmas
KÉSZENLÉT:   180 nap
FREKVENCIA:   150 Hz
MAX. ZAJSZINT:  <50 dB
INTERFÉSZ:   1 gomb

A készülék típusa termékfejlesztés céljából tájékoztatás nélkül módosítható.
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