
LED ТЕРМОАКТИВИРАЩА 
СЕ ИНТЕЛИГЕНТНА МАСКА
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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА UFO
Най-изтънчената и интелигентна маска в света UFO съчетава високоефективни технологии в грижата за 
кожа с изключителни формули на маски за козметични процедури на професионално ниво за секунди.
Със своята подобрена технология на хиперинфузия UFO съчетава термотерапия и криотерапия с
трансдермални звукови пулсации за подсилване на UFO Маските и увеличаване на техния ползотворен
ефект. Оборудван с пълноспектърна RGB LED светлинна терапия UFO помага за пълното съживяване 
на кожата, разривайки чистия и сияен тен.

ОПОЗНАВАНЕ НА ВАШИЯТ UFO

ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПЪРВИ СТЪПКИ
Поздравления, закупувайки UFO, Вие предприехте първата стъпка към извънземната грижа за 
кожата. Преди да започнете да се наслаждавате на ползите от изтънчената технология за маски от 
комфорта на дома си, моля, отделете малко време да прочетете внимателно инструкциите в това 
ръководство.
Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА и използвайте този продукт само по
предназначение, както е описано в настоящото ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СА ПОЗВОЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТОВА ОБОРУДВАНЕ.

UFO МАСКА
Специално разработена 

за UFO технология  

ПОСТАВКА
Защитава и държи Вашия 

UFO, като му помага да 
изсъхва по-бързо

USB КАБЕЛ
Позволява зареждане 

навсякъде, по всяко 
време 

ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO
Автоматично 

синхронизира UFO 
с предварително 

зададените процедури 
за третиране с маски 

МЕДИЦИНСКИ КЛАС 
СИЛИКОН
Високохигиеничен и 
изключително мек

УНИВЕРСАЛЕН БУТОН
Включва/изключва 
устройството и избира 
процедурата

ЗАКРЕПВАЩ ПРЪСТЕН
Закрепва на място 

маската UFO

ТЕХНОЛОГИЯ НА ХИПЕРИНФУЗИЯ 
Термотерапия + Криотерапия + звукови пулсации T-SONIC

RGB LED СВЕТЛИНА
Пълният спектър LED дължини на вълните 

предоставя редица ползи за кожата

ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИ
Уведомява Ви на коя 

процедура ще се насладите

ЗАРЕЖДАЩ ПОРТ
До 40 използвания за 2,5 
часа време за зареждане
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Натиснете бутона, за да включите UFO.

Натиснете един път или повече, за да активирате процедурата Make My Day, още два пъти 
за нощната процедура Call It a Night и т.н. за всяка маска. Ако H2Overdose например се намира 
на трета позиция в приложението Ви, натиснете универсалния бутон, за да включите UFO и след 
това натиснете 3 пъти, за да активирате процедурата H2Overdose.

Процедурата ще започне 10 секунди след примигването на розовата светлина.

УПОТРЕБА НА UFO БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

1
2
3

Изтеглете приложението FOREO.

Натиснете бутона, за да включите UFO.

Сканирайте баркода на маската в приложението и следвайте 
инструкциите.

4 5 6 7

Отстранете 
закрепващия пръстен 
UFO.

Извадете маската UFO 
от сашето.

Закрепете маската към 
уреда, като щракнете 
закрепващия пръстен на 
мястото му, с логото на 
FOREO нагоре.

Насладете се на 
Вашата интелигентна 
маска за лице.

ИСКАТЕ ОЩЕ?
Ако една процедура с UFO не е достатъчна, натиснете универсалния бутон отново за 30 секунди 

след края на процедурата, за да я повторите!

СЛАГАНЕ НА НОВА МАСКА
Make My Day и Call It a Night са предварително зададени в устройството Ви. Всяка друга първа процедура 

трябва да бъде зададена чрез приложението. След това имате достъп до нея през приложението или 

чрез универсалния бутон.

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose

Допълнителни
процедури

Изтеглете приложението

FOREO оттук
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ НА UFO
Свалете закрепващия пръстен от устройството и изхвърлете маската. Тъй като UFO е 100% 

непромокаем, може да го изплакнете заедно със закрепващия пръстен под топла течаща вода. След 

това просто подсушете уреда с чиста кърпа, върнете закрепващия пръстен и поставете уреда в 

поставката.
ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте почистващи продукти, съдържащи алкохол, петрол или ацетон, тъй 
като те могат да раздразнят кожата и да повредят силикона.
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Започнете върху чиста и суха кожа. За най-добри резултати 
първо препоръчваме почистване с LUNA. Нежно плъзгайте UFO 
по кожата си, като разнасяте субстанцията равномерно.

Използвайте UFO, за да втриете формулата в кожата си с кръгови 
движения. Движете уреда по посока на часовниковата стрелка 
по лицето, започвайки от брадичката, придвижвайки се нагоре 
към лявата буза и челото. Продължете надолу към дясната 
буза и врата. Повтаряйте това движение до приключване на 
процедурата.

След като процедурата приключи, нежно втрийте останалата 
субстанция в кожата си или премахнете излишното количество 
с памучен тампон.

Завършете с овлажняващ продукт по Ваш избор.

ВАЖНО
ЗА ОПТИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ:
• UFO е предназначен за употреба единствено заедно с придружаващите го маски. Никога не трябва 
уредът за бъде поставян директно върху кожата, докато е включен. 
• Ако имате кожно заболяване или каквито и да е медицински съображения, моля, преди употреба

консултирайте се с дерматолог.
• Използването на UFO би трябвало да е комфортно – ако изпитвате дискомфорт, незабавно 

прекратете употребата и се консултирайте с лекар.
• Бъдете внимателни, когато използвате UFO около очите и не докосвайте уреда до клепачите или самите очи.

• От хигиенни съображения не препоръчваме да споделяте UFO с други хора.

• Избягвайте да оставяте UFO на пряка слънчева светлина и никога не го излагайте на въздействието 
на прекомерна топлина или кипяща вода.

• Необходимо е специално наблюдение, когато устройството се използва от, върху или в близост 
до деца или хора с ограничени физически и умствени способности.

• Прекратете употребата, ако този продукт изглежда повреден по какъвто и да е начин. Този продукт 
не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителя.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети при промяна на ефективността на UFO.

Ако UFO не се активира при натискане на универсалния бутон:
• Батерията е изтощена. Заредете Вашия UFO с USB зарядно устройство, докато светлината не стане
непрекъсната. Пълно зареждане от 2,5 ч ще трае до 40 процедури. 

Ако UFO не може да се изключи и/или интерфейсният бутон не реагира:
• Микропроцесорът има временна неизправност. Натиснете и задръжте бутона за включване,
за да рестартирате уреда.

*За маската за зоната около очите – нежно плъзгайте по околоочния контур, като 

редувате зоната около дясното и лявото око, докато процедурата приключи.
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ
РЕГИСТРИРАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА
За да активирате 2-годишната ограничена гаранция и 10-годишната гаранция за качество, регистрирайте чрез 
приложението FOREO.

2-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 
FOREO предоставя гаранция за този уред срещу дефекти поради лоша изработка или материали за период
от ДВЕ (2) ГОДИНИ след датата на първоначално закупуване при нормална експлоатация на уреда. Гаранцията 
покрива работните части, които засягат функционирането на уреда. Тя НЕ покрива козметични дефекти, 
причинени от нормално износване и остаряване или повреди, причинени от инциденти, неправилна употреба 
или небрежно отношение. Всеки опит за отваряне или разглобяване на уреда (или неговите принадлежности) 
ще направи гаранцията невалидна.

Ако установите дефект и уведомите FOREO в рамките на гаранционния период, FOREO ще замени безплатно 
уреда по свое усмотрение. Исковете по гаранцията трябва да са подкрепени от разумни доказателства, че 
датата на подаване на иска е в рамките на гаранционния период. За да валидирате гаранцията си, съхранете 
оригиналната касова бележка заедно с тези гаранционни условия за продължителността на гаранционния 
период. Баркодът, намиращ се на дъното на кутията с маски гарантира тяхната автентичност.

За да предявите иск, трябва да влезете в профила си на адрес www.foreo.com и да изберете опцията за 
предявяване на иск по гаранция. Разходите по доставка не се възстановяват. Тази гаранция е допълнителна
към законните Ви права на потребител и не засяга тези права по никакъв начин.

10-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Като продължение на условията на ограничена гаранция за ДВЕ (2) години на FOREO, гаранцията за ДЕСЕТ
(10) години за качество на FOREO прави притежателите допустими за закупуване на ново устройство от www.
foreo.com за 50% от посочената цена.

Ако не намирате отговорите на конкретния си въпрос в раздела за отстраняване на неизправности 
или ако имате други въпроси относно работата на уреда, моля, посетете www.foreo.com/support.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОДУКТА
Премахване на старо електронно оборудване (приложими за ЕС и други Европейски страни със система за
разделно събиране на отпадъци).

Символът със зачертан контейнер за отпадъци показва, че този уред не трябва да се третира като битов от-
падък, а трябва да се отнесе в подходящия пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Като осигурите правилно изхвърляне на този уред, Вие спомагате за предотвратя-
ване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се причи-
нят при неправилно третиране на продукта. Рециклирането на материалите ще спомогне също за опазване
на природните ресурси.
За повече информация относно рециклирането на уреда се свържете с местната служба за събиране на би-
тови отпадъци или с мястото на закупуване.

Ако UFO не се синхронизира с приложението FOREO:
• Изключете и включете отново Bluetooth за повторен опит за свързване.
• Затворете и рестартирайте приложението FOREO.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
МАТЕРИАЛИ:     Безопасен силикон и PC + ABS
ЦВЯТ:      Pearl Pink/Mint/Fuchsia
РАЗМЕРИ:     72,5 мм x 31,4 мм
ТЕГЛО:     146,2 г
БАТЕРИЯ:     Li-Ion 1050mAh 3,7V
РАЗХОД:     До 40 използвания след зареждане
В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ:   180 дни
ЧЕСТОТА:     180 Hz
МАКСИМАЛНО НИВО НА ЗВУКА:  <50 dB
ИНТЕРФЕЙС:     1 бутон

Отказ от отговорност: Потребителите на този уред го използват на своя отговорност. Нито FOREO, нито
негови търговци ще поемат отговорност или финансови задължения за наранявания или щети, физиче-
ски или други, възникнали пряко или непряко от употребата на този уред. Освен това, FOREO си запазва
правото да редактира настоящата публикация и да прави периодични промени в съдържанието ѝ без
задължение за уведомяване на кое да е лице за такива редакции или промени.

Всякакви промени или модификации без изричното съгласие на отговорната страна по съответствието
могат да попречат на потребителя да използва оборудването. Този уред съответства с част 15 от прави-
лата на Федералната комисия по комуникациите (FCC). Следните две условия обуславят използването:
(1) Това устройство не трябва да причинява вредно влияние.
(2) Това устройство трябва да издържа на всякакво външно влияние, включително и на такова, причинено
от неправилна употреба.
Становище относно експозицията на РЧ: Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане
на радиация, определени за неконтролирана среда. Устройството е оценено, за да отговаря на общите
изисквания за излагане на радиочестоти. Уредът може да се използва без ограничение от излагането на
различни условия при пренасяне.

Моделът може да се промени с цел подобряване без предварително уведомяване.

©2018 FOREO AB. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
ВНОСИТЕЛ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ В ЕС: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM,SWEDEN 
ВНОСИТЕЛ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ В САЩ: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА FOREO AB ПРОЕКТИРАНО И РАЗРАБОТЕНО ОТ FOREO SWEDEN.
WWW.FOREO.COM
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ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА


