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LUNA™ PLAY PLUS – PŘEHLED

Přístroj LUNATM play plus od společnosti FOREO znamená revoluci v čištění pleti obličeje díky malé 
velikosti v kombinaci s průlomovými pulzy T-SonicTM a inovačním silikonovým kartáčkem k hlubšímu a 
jemnějšímu čištění. Pulzy T-SonicTM přenášené hladkými silikonovými dotykovými body odstraňují 
nečistoty způsobující vady pleti mnohem účiněji než mytí rukama a zanechávají pleť čistější a jasnější. 
Hloubkové čištění navíc otevírá a vyhlazuje póry, zjemňuje a uhlazuje texturu pokožky.

KOMPLETNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

ZAČÍNÁME

Gratulujeme vám, že jste učinili první krok k objevu, jak by mělo vypadat důkladné čištění, tím, že jste si 
zakoupili tento přístroj na čištění pleti obličeje LUNATM play plus T-SonicTM. Než si začnete užívat veškerých 
výhod sofistikované technologie péče o pleť v pohodlí vašeho domova, věnujte prosím chvilku času 
pečlivému přečtení tohoto návodu k použití.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento výrobek pouze k účelům, ke kterým je 
určen, které jsou popsány v této příručce.

VAROVÁNÍ: JAKÁKOLI MODIFIKACE TOHOTO PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNA.

1tlačítkové
rozhraní

Čisticí kartáček
Povrch
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POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE  LUNA™ play plus
2zónový kartáček  LUNATM play plus je vhodný na všechny typy pleti, využívá tenčích dotykových bodů, které 
jemně čistí citlivou nebo normální pleť a velké oblasti jako tváře. Dále jsou zde silnější dotykové body k 
přesnému čištění například T-zóny.

3. OPLÁCHNĚTE
K dokončení 1minutového postupu čištění si obličej opláchněte a osušte ho. 
Poté případně naneste své oblíbené kosmetické produkty.

2. VYČISTĚTE TYTO OBLASTI:
- Vyčistěte bradu a tvář kruhovými pohyby a čištění zopakujte na druhé straně.
- Počínaje od středu vyčistěte čelo jemnými kruhovými tahy směrem ven.
- Vyčistěte nos klouzavým pohybem nahoru a dolů na jedné a poté na druhé straně. 

Jemně vyčistěte oblast pod očima pomocí tahů směrem ven. Znovu stiskněte tlačítko uprostřed 
a vypněte tak přístroj LUNATM play plus.

1. NANESTE ČISTIČ PLETI
Odstraňte veškerý make-up, navlhčete přístroj LUNATM play plus a poté obličej
a naneste svůj běžný čisticí přípravek. Přístroj LUNATM play plus zapněte jedním 
stisknutím tlačítka uprostřed.

REŽIM ČIŠTĚNÍ
Přístroj LUNATM play plus odstraní 99,5 % nečistot a oleje*, jakož i zbytky líčení a odumřelých kožních buněk. 
Kartáčkem LUNATM play plus doporučujeme čistit pleť 1 minutu každé ráno a večer.

UPOZORNĚNÍ: Objeví-li se jakékoliv potíže, přestaňte svůj přístroj FOREO okamžitě používat a poraďte se s 
lékařem.

*Na základě výsledků klinických studií, výsledky jsou k dispozici. 
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ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE  LUNA™ play plus

Po použití přístroj LUNATM play plus vždy důkladně vyčistěte. Povrch kartáčku umyjte vodou a mýdlem a 
poté opláchněte teplou vodou. Osušte netřepivou utěrkou nebo ručníkem. K dosažení optimálního výsledku 
doporučujeme postříkat přístroj sprejem FOREO Silicone Cleaning Spray a opláchnout vlažnou vodou.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton, jelikož by mohly 
podráždit pokožku.

VÝMĚNA BATERIE

DŮLEŽITÉ
PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST:

• Vyhýbejte se čističům pleti na bázi jílu a silikonu a nepoužívejte zrnité, exfoliační nebo odírací přípravky, 
   jelikož by mohly poškodit měkké silikonové dotykové body přístroje LUNATM play plus.

• Máte-li problémy s pletí či jiné zdravotní problémy, před použitím se poraďte s dermatologem.

• Čištění přístrojem LUNATM play plus by mělo být příjemné – objeví-li se potíže, přestaňte přístroj 
   okamžitě používat a poraďte se s lékařem. 

• Zvláštní péči věnujte čištění oblastí pod očima a přístrojem se nedotýkejte očních víček ani samotných očí. 

• Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet přístroj LUNATM play plus s nikým jiným.

• Nenechávejte přístroj LUNATM play plus na přímém slunci a nikdy ho nevystavujte extrémním teplotám 
   nebo vařící vodě.
 
• Dětem a osobám s omezenými fyzickými a duševními schopnosti by měl být poskytnut řádný dozor.

• Bude-li se tento výrobek jevit jakkoliv poškozený, přestaňte ho používat. Tento výrobek neobsahuje 
   žádné opravitelné části. 

• Při zvážení účinnosti čisticího postupu FOREO doporučujeme, abyste přístroj LUNATM play plus 
   nepoužívali déle než 3 minuty najednou.

• Tento přístroj používejte výhradně k účelům, ke kterým je určen a jak je popsáno v tomto návodu. 
   Pokud nenaleznete odpověď na vaši konkrétní otázku v sekci odstraňování závad nebo máte jakékoliv 
   jiné otázky týkající se provozu přístroje, navštivte sekci Péče o zákazníky na www.foreo.com.

1. Roubujte kryt baterie na 
    tělese výrobku.
  

2. Opatrně vyjměte 
    baterii uvnitř.

3. Vložte novou baterii, 
    konce + a - musí  
    odpovídat značkám v 
    přihrádce na baterie.

4. Kryt baterie znovu 
    našroubujte na 
    místo.
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INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starého elektronického zařízení (platná v EU a ostatních evropských zemích se systémem sběru separo-
vaného odpadu).

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nesmí být s tímto přístrojem zacházeno jako s domovním odpadem, 
a že by měl být přístroj přinesen na příslušné sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektron-
ických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto přístroje, pomůžete zabránit možným negativním vlivům 
na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného zacházení s tímto produktem. 
Recyklace materiálů rovněž pomůže zachovat přírodní zdroje.

Více informací o recyklaci vašeho přístroje si vyžádejte od místního podniku zabývajícího se likvidací domovního 
odpadu nebo od prodejce.

Odmítnutí odpovědnosti: Uživatelé používají tento přístroj na své vlastní riziko. Ani společnost FOREO, ani její 
prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za případná zranění nebo škody, fyzické či jiné, které vyplývají přímo 
nebo nepřímo z používání tohoto přístroje. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo příležitostně revidovat pub-
likaci a provádět změny v jejím obsahu, aniž by musela o takové revizi či změně kohokoliv informovat.

SPECIFIKACE

MATERIÁLY:   Silikon bezpečný pro tělo a ABS
BARVA:    Pearl Pink/Fuchsia/Aquamarine/Sunflower Yellow/Midnight/Mint/Purple
VELIKOST   70 x 38 x 65 mm
HMOTNOST:   56 g
BATERIE:   1 baterie AAA
POUŽÍVÁNÍ:   Až 400 použití na jednu plně nabitou baterii
POHOTOVOSTNÍ REŽIM: 100 dnů
FREKVENCE:   120 Hz
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU: < 60 dB
ROZHRANÍ:   1tlačítkové

Za účelem zlepšení může být tento model bez předchozího upozornění změněn.
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