
LED / THERMO AKTIVÁLT
       OKOS MASZK



2

AZ UFO mini ÁTTEKINTÉSE
Vékony, egyszerű - arra tervezve, hogy segítsen neked az okosabb maszkok használatában. Az UFO mini 
teljeskörű arckezelést kínál mind otthon, mind út közben. A LED lámpás terápia igazán lenyűgöző funkció, 
amelyet a hőterápia egészít ki. A T-Sonic pulzálással az UFO mini innovatív technológiája a maszkolás minden 
alapvető fontosságú technikáját ötvöz a bőröd szépségéért és mindezt 90 másodperces extrém rövid idő alatt 
kínálja.
. 

ISMERD MEG UFO mini TERMÉKEDET

TELJES FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ

ELSŐ LÉPÉSEK
Gratutálunk, hogy az UFO-t választotta a jövőbeli, futurisztikus bőrápolásához. Mielőtt elkezdenéd élvezni a
szofisztikált maszktechnológia összes előnyét az otthona kényelméből, kérjük, szánj pár percet ezen kézikönyv
és utasításainak alapos elolvasására.

A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. A terméket kizárólag ezen kézikönyveb ismertetett
rendeltetési céljára használd.

FIGYELMEZTETÉS: TILOS AZ ESZKÖZT MÓDOSÍTANI.

UFO AKTIVÁLT MASZK
Egyedülállóan az UFO

technológiához fejlesztve 

ÁLLVÁNY
Védi és tartja az UFO mini
készüléket, miközben segít

a gyorsabb száradásban

USB KÁBEL
Töltés bárhol, bármikor

FOREO APP
Automatikusan az UFO-hoz
szinkronizálja az intelligens

maszk kezeléseket 

ORVOSI SZILIKON
Ultra-higiénikus és
kivételesen puha

UNIVERZÁLIS GOMB
Vezérli a készülék be/
kikapcsolását és kiválasztja a
kezelés típusát

TARTOZÉK GYŰRŰ
A helyén tartja az UFO

aktivált maszkot

HIPER-INFÚZIÓS TECHNOLÓGIA 
Hőterápia + T-Sonic pulzálás

 

RGB LED FÉNY
A teljes hullámhossz-spektrumos LED

számos előnyt biztosít a 
bőrápoláshoz

JELZŐFÉNYEK
Megmutatják, most melyik

kezelést fogod élvezni

TÖLTŐ ALJZAT
A két és fél órás töltés akár
40 használatra elegendő
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HASZNÁLAT

1
2
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Nyomd meg a gombot az UFO mini bekapcsolásához.

Nyomjd meg egyszer a Make My Day, kétszer a Call It a Night kezelés aktiválásához és így tovább 
az egyes maszkok közötti váltáshoz. Példa: ha az H2Overdose kezelés az alkalmazásod 3. helyén 
van, akkor nyomd meg a gombot az UFO mini bekapcsolásához, majd nyomd meg a gombot 3x a 
H2Overdose kezelés aktiválásához.

A kezelés a villogó rózsaszín fény után 10 másodperccel kezdődik el.

AZ UFO HASZNÁLATA ALKALMAZÁS NÉLKÜL

1
2
3

Töltsd le a FOREO alkalmazást.

Nyomd meg a gombot az UFO mini bekapcsolásához.

Az alkalmazásban szkenneld be a maszk vonalkódját, majd kövesd az
utasításokat.

4 5 6 7

Vedd le a tartozék gyűrűt
az UFO-ról.

Vedd ki az UFO aktivált
maszkot a tasakból.

Rögzítsd a maszkot a
készülékre, a tartozék gyűrű
helyre pattintásával; a
FOREO logó felfele nézzen.

Élvezd az okosmaszkos
kezelést.

MÉG TÖBBET SZERETNÉL?
Ha egy UFO mini kezelés nem volt elég, akkor nyomd meg újra az univerzális gombot 30 másodpercen belül 

a kezelés végétől számítva, hogy az adott kezelést újra elindítsd!

ÚJ MASZK HOZZÁADÁSA
A Make My Day és a Call It a Night maszkokat előre beprogramoztuk a készülékedbe. Minden más maszkkezelést

az első használat előtt aktiválni kell az alkalmazással. Azok csak ezután használhatók az alkalmazásból, ill. csak 

ezután érhetőek el az univerzális gombbal.

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose

Minden további
maszk kezelés*

A FOREO alkalmazást itt

          töltheted le

*Az UFO aktivált maszkok közül nem mindegyik kompatibilis az UFO minivel

UFO    TM
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ALKALMAZÁS

AZ UFO mini TISZTÍTÁSA
Vedd le a tartozék gyűrűt a készülékről, majd dobd el a maszkot. Mivel az UFO mini 100%-ban vízálló, a 

készüléket és a tartozék gyűrűt egyaránt leöblítheted meleg folyó víz alatt. Ezt követően egyszerűen paskold 

szárazra a készüléket egy tiszta ruhával, illeszd vissza a tartozék gyűrűt, majd helyezd vissza a készüléket a 

tartójára.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használj alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítószereket, ugyanis ezek
irritálhatják a bőrt és tönkre tehetik a szilikont.

1
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Kezdd tiszta, száraz bőrrel. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk,
hogy először a LUNA készülékkel kezd a tisztítást. Finoman görgesd
végig az UFO-t a bőrödön, egyenletesen eloszlatva az esszenciát.

Az UFO mini körkörös mozgással belemasszírozza a formulát a 
bőrödbe. Mozgasd a készüléket körkörösen az óramutató járásával 
megegyező irányban körben az arcodon, kezdve az álladon felfele 
a bal arcod és a homlokod felé. Folytasd a jobb arcodtól lefele az 
álladig és a nyakadig. Folytasd a mozgatást a kezelés végéig.

A kezelés végeztével a fennmaradt esszenciát finoman paskold a
bőrödbe vagy egy vattakorong segítségével töröld le.

Fejezd be a kezelést egy általad választott hidratálóval.

FONTOS
A MAXIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN:
• Az UFO mini csak a hozzá tartozó maszkokkal együtt használható. Soha sem szabad a készüléket   
   bekapcsolt állapotban közvetlenül a b őrre helyezni. 
• Ha bőrbetegséged vagy bármiféle orvosi panaszod van, használat előtt fordulj bőrgyógyászhoz.

•  Az UFO mini készülék használata legyen kellemes - ha kellemetlen érzést tapasztalsz, azonnal hagyd abba 
a készülék használatát, és fordulj orvoshoz.

•  A szem alatti területeken fokozott odafigyeléssel használd az UFO-t, és ügyelj, hogy a készülék ne érjen
   hozzá a szemhéjadhoz vagy a szemedhez.

• Higiéniai okokból nem javasoljuk az UFO mini készülék használatát közösen másokkal.

• Az UFO mini készüléket lehetőség szerint ne hagyd olyan helyen, ahol közvetlen napfény éri, és soha tedd ki  
   túlzott hőhatásnak vagy forrásban lévő víznek.

•  Ha a készüléket gyermekeken, ill. ha a gyermekek közelében, 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.

HIBAELHÁRÍTÁS
Óvintézkedések az UFO mini teljesítményének megváltozása esetén.

Ha az UFO mini készülék az univerzális gomb megnyomásakor nem kapcsol be:
•  Lemerült az akkumulátor. Töltsd fel az UFO mini készüléket az USB töltőn keresztül, amíg a jelzőfény folyamatosan
   nem világít. Egy teljes, 2,5 órás töltés akár 40 kezelésre elegendő. 

Ha az UFO mini készüléket nem lehet kikapcsolni és/vagy az interfész gombok nem reagálnak:
• A mikroprocesszor átmenetileg hibásan működik. Nyomd meg és tartsd nyomva a bekapcsoló gombot a
   készülék újraindításához.

*A szemmaszkhoz óvatosan mozgasd a szem kontúrja mentén felváltva a bal és a jobb
szemednél a kezelés végéig.
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
A GARANCIA REGISZTRÁLÁSA 
A 2 éves korlátozott garancia és a 10 éves minőségi garancia érvényesítéséhez regisztrálj FOREO alkalmazással.

2 ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA 
A FOREO a vásárlás eredeti dátumát követő KÉT (2) ÉVES időszakra vállal garanciát a készülék szakszerűtlen 
kivitelezéséből vagy nem megfelelő anyagaiból eredő meghibásodásokért, normál használat mellett. A garancia 
a készülék működését befolyásoló alkatrészekre terjed ki. Nem terjed ki az elhasználódásból eredő elváltozásokra, 
kopásra, illetve baleset, helytelen használat vagy elhanyagolás révén okozott sérülésekre. A készülék (illetve annak 
tartozékai) felnyitására vagy szétszedésére vonatkozó kísérlettétel esetén a garancia érvényét veszti.

Amennyiben hibát észlelsz, és a garanciális időszak alatt értesíted erről a FOREO vállalatot, a FOREO saját belátása 
szerint ingyenesen kicseréli a készüléket. A garanciális időszak alatt benyújtott igények esetén ésszerű módon igazolni
kell, hogy az igényleadás dátuma a garanciális időszakba esik. A garancia érvényesítéséhez a garanciális időszak alatt
mindenképpen őrizd meg a vásárlást igazoló eredeti nyugtát, valamint ezeket a garanciális feltételeket.
A maszk dobozának fenekén található vonalkód garantálja a maszkok eredetiségét.

Garanciális igény leadásához be kell lépned a fiókodba a www.foreo.com weboldalon, ezután pedig ki kell választanod
a garanciális igény benyújtásának opcióját. A szállítási költségek nem téríthetők vissza. A jelen jogosultságokat 
a fogyasztóként téged megillető törvényes jogokon felül biztosítjuk, azokat a jogokat ez semmilyen módon sem 
korlátozza.

10 ÉVES MINŐSÉGI GARANCIA 
A FOREO által biztosított KÉT (2) éves korlátozott garancia feltételeinek folytatásaként a FOREO által biztosított TÍZ
(10) éves minőségi garancia értelmében a tulajdonosok jogosultak a www.foreo.com weboldalon a listaárhoz képest
50%-os árengedménnyel új készüléket vásárolni.

Ha egy adott kérdésre nem találsz választ a hibaelhárításra vonatkozó pontban, illetve ha további kérdéseid
lennének a készülék működésével kapcsolatban, látogass el a www.foreo.com/support weboldalra.

LESELEJTEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A régi elektromos berendezések kiselejtezése (érvényes az Európai Unióban és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel
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 készülék
megfelelő leselejtezése 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 leselejtezésével kapcsolatos további információkért fordulj a helyi háztartási hulladékgyűjtő szolgálathoz,
vagy térj vissza a vásárlás helyszínére.

Ha az UFO mini nem szinkronizál a FOREO alkalmazással: 
• Kapcsold ki, majd újra be a Bluetooth funkciót, és próbálj újra csatlakozni.
• Zárd be, majd indítsd újra a FOREO alkalmazást.
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MŰSZAKI A DATOK
ANYAGA:   Testre biztonságos szilikon, PC és ABS
SZÍNE:    Pearl Pink / Mint / Fuchsia
MÉRET:   72,5 mm x 31,4 mm
TÖMEG:   100 g
AKKUMULÁTOR:  Li-ion 1050 mAh 3,7 V
HASZNÁLAT:   max. 40 használat egy töltéssel
KÉSZENLÉT:   180 nap
FREKVENCIA:   180 Hz
MAX. ZAJSZINT:  <50 dB
INTERFÉSZ:   1 gomb

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 fenntartja a jogot a jelen kiadvány átdolgozására, valamint a kiadvány tartalmának időről 
időre történő megváltoztatására anélkül, hogy a szóban forgó átdolgozásról vagy változtatásról bárkit is köteles 
lenne értesíteni.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten el nem fogadott változások vagy módosítások következtében a felhasználónak 
a készülék üzemeltetésére való jogosultsága elveszhet. A készülék megfelel az FCC Szabályozás 15. fejezetének. Az 
üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye:
(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát.
(2) A készüléknek mindenféle érkező interferenciát fogadnia kell, a nem kívánt működést okozókat is ideértve. 

RF expozíciós nyilatkozat: A készülék megfelel az ellenőrizetlen környezetre megszabott FCC sugárzási expozíciós
határértékeknek. A készüléket értékelték az általános RF expozíciós követelményeknek való megfelelőség szempontjából. 
A készülék korlátozás nélkül hordozható.

A készülék típusa termékfejlesztés céljából tájékoztatás nélkül módosítható.

©2018 FOREO AB. MINEDEN JOG FENNTARTVA.
EU IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SVÉD 
IPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ AZ USA-BAN: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA
A FOREO AB SZÁMÁRA GYÁRTVA. TERVEZTE ÉS KIFEJLESZTETTE A SVÉD FOREO.
WWW.FOREO.COM
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AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA


