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ÚPLNÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

 
ZAČÍNAME 

 
Gratulujeme vám! Kúpou prístroja na čistenie pleti a starostlivosť proti starnutiu pleti LUNA

TM

 2 T-Sonic
TM

 ste 

urobili prvý krok smerom k bezchybnej a krásnej pleti. Než si začnete vychutnávať všetky výhody sofistikovanej 

technológie starostlivosti o pleť z pohodlia svojho domova, nájdite si chvíľu aj na prelistovanie tejto príručky. 

 
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a tento prístroj používajte výlučne na stanovené účely 

popísané v tejto príručke. 

 
 

 UPOZORNENIE: NIE SÚ DOVOLENÉ ŽIADNE ÚPRAVY PRÍSTROJA. 
 

 

LUNA™ 2 – STRUČNÉ INFORMÁCIE 
 

Pomocou nášho prelomového systému starostlivosti o pleť bude vaša pleť prirodzene krásna a žiarivá, hladšia 

a mladšia. 

 
Pri každodennom čistení prístroj LUNA

TM

 2 v režime čistenia produkuje pulzovanie T-Sonic
TM

, a tak čistí 

dôkladnejšie než umývanie rukami a zlepšuje absorpciu vašich obľúbených výrobkov starostlivosti o pleť. 

V režime anti-ageing pulzovanie nižšej frekvencie, ktoré produkuje Luna
TM

 2, sa šíri na oblasti, v ktorých sa tvoria 

vrásky, a odstraňuje viditeľné znaky starnutia. Pri pravidelnom používaní sľubuje nielen čerstvejšiu, žiarivejšiu 

pleť hneď od začiatku, ale tiež vytvára základ pre mladšie a zdravšie vyzerajúcu pokožku počas celého života. 

 
 

Povrch 
čistiacej kefky 

 
Anti-ageing 

povrch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ovládanie 
pomocou 3 tlačidiel 

Vodovzdorný 
nabíjací port 
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POUŽÍVANIE PRÍSTROJA LUNA™ 2 
 

Prístroj LUNA
TM

 2 je dostupný v štyroch rôznych modeloch pre lepšie personalizované čistenie. Každý 

model má čistiacu kefku, ktorá je vhodná na normálnu, zmiešanú, citlivú alebo mastnú pleť a ktorej 

dotykové body postupne prechádzajú od tenších štetín k hrubším, aby bolo možné vyčistiť pleť jemne 

alebo intenzívne v závislosti od jej potrieb. S cieľom maximalizácie výhod starostlivosti o pleť pomocou 

LUNA
TM

 2, odporúčame jeho použitie po dobu dvoch minút každé ráno a večer. 

 

 

VÝBER REŽIMU 
 

1. Na zapnutie prístroja LUNA
TM

 2.stlačte tlačidlo v strede. Po zapnutí je aktivovaný režim čistenia . 

 
2. Opäť stlačte tlačidlo v strede, aby ste aktivovali pohotovostný režim (v pohotovostnom režime bude 

diódka svietiť a pulzovanie sa zastaví, a vy budete mať čas na opláchnutie tváre).  

 
3. Stlačením prostredného tlačidla tretíkrát aktivujete režim anti-ageing (proti starnutiu pleti). 

 
4. Na vypnutie prístroja LUNA

TM

 2 stlačte ešte raz tlačidlo v strede. 

 
Režimy čistenia a anti-ageing prístroja LUNA

TM

 2 ponúkajú dvanásť stupňov intenzity, ktorú ovládajú tlačidlá 

+/-, aby prístroj splnil požiadavky každého používateľa na pohodlie a účinnosť. Nastavenie intenzity si 

prístroj zapamätá pre jeho budúce použitie. 

 
Nižšie sú opísané jednotlivé etapy čistenia p leti a starostlivosti proti starnutiu pleti pomocou prístroja 

FOREO. Po každej etape budete cítiť, že sa pulzovanie T-Sonic
TM 

na chvíľu zastavilo a že sa rozsvietila 

diódka, čo naznačuje, že môžete pokračovať v čistení ďalších častí vašej tváre. 

 
POZNÁMKA: Prístroj LUNA

TM

 2 môže byť po prvom rozbalení zamknutý. Na odomknutie podržte súčasne 

tlačidlá + a -. Diódka sa rozsvieti, čo naznačuje, že prístroj je odomknutý. Ak chcete zamknúť prístroj, 

urobíte to rovnakým spôsobom. 
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REŽIM ČISTENIA 

Čistiaci režim prístroja LUNA
TM

 2 odstráni 99,5 % nečistôt a mastnoty*, rovnako ako zvyšky make-upu a 
odumreté bunky pokožky. 

 
 

 
1. APLIKUJTE PRÍPRAVOK NA ČISTENIE PLETI 

Odstráňte celý make-up, navlhčte kefku prístroja LUNA
TM

 2, potom navlhčte pleť a 

aplikujte prípravok na čistenie pleti, ktorý bežne používate. zapnite prístroj LUNA TM 2 

stlačením tlačidla v strede jedenkrát. Aktivuje sa režim čistenia.  

 

 
2. OČISTITE TIETO OBLASTI TVÁRE: 

Pulzovanie sa zastaví každých pätnásť sekúnd, a tým vám naznačí, kedy môžete 
začať čistiť ďalšiu oblasť pleti. 

- Očistite bradu a tvár krúživými pohybmi a zopakujte postup na druhej strane tváre . 

- Očistite čelo a začnite od jeho stredu smerom von jemnými krúživými pohybmi.  

- Očistite nos pohybmi hore a dole na jednej strane,  potom na druhej. Zľahka 
očistite oblasť pod očami pohybmi smerom od očí. Odporúčame, aby ste znížili 
intenzitu pulzovania. 

Po jednej minúte sa pulzovanie trikrát na chvíľu zastaví, čím naznačí koniec čistenia. 

Stlačte tlačidlo v strede ešte raz a prístroj LUNA
TM

 2 uvediete do pohotovostného 

režimu. 

 
 
 

3. OPLÁCHNITE 

Opláchnite a osušte svoju pleť, aby ste dokončili jednominútové pravidelné čistenie. 

Potom naneste svoje obľúbené produkty starostlivosti o pleť . 

 
 

ANTI-AGEING REŽIM 
 
Anti-ageing režim prístroja LUNA

TM

 2 odstraňuje jemné línie a vrásky a pleť je pevnejšia a pružnejšia . 

 
Z pohotovostného režimu stlačte tlačidlo v strede a aktivujete anti-ageing režim. V každej etape sa snažte 

stráviť dvanásť sekúnd. Po tomto intervale sa pulzovanie prístroja LUNA
TM

 2 na chvíľu zastaví. Uvoľnite 

svaly na tvári a priložte povrch prístroja LUNA
TM

 2 určený na starostlivosť proti starnutiu pleti na nasledujúce 

oblasti náchylné na tvorbu vrások tam, kde napätie svalov môže spôsobiť vrásky z obáv alebo smiechu : 

1. Oblasť medzi obočím 
 

2. Pravý spánok 
 

3. Nosoperové vrásky na pravej strane 
 

4. Nosoperové vrásky na ľavej strane  
 

5. Ľavý spánok 

Po jednej minúte sa pulzovanie trikrát rýchlo za sebou na chvíľu zastaví, čím naznačí koniec starostlivosti proti 
starnutiu pleti. 

 
Pamätajte, aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe, prístroj LUNA

TM

 2 sa automaticky vypne po troch minútach 

v režime čistenia alebo režime anti-ageing. 

 

POZOR: Ak pri používaní zariadenia FOREO pocítite nepohodlie, okamžite ukončite používanie a poraďte sa 

s lekárom. 
*Na základe klinických pokusov a výsledkov v tejto súvislosti.  
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ČISTENIE PRÍSTROJA LUNA™ 2 

Po použití prístroj LUNA
TM

 2 vždy dôkladne vyčistite. Kefku dôkladne umyte vodou a mydlom. Potom ju 

opláchnite teplou vodou. Prístroj vysušte textíliou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo uterákom. Na optimálny 

výsledok čistenia odporúčame použiť čistiaci silikónový sprej FOREO a následne opláchnuť prístroj teplou 

vodou. 

POZNÁMKA: Na čistenie nikdy nepoužívajte produkty obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón, keďže 
môžu podráždiť pokožku. 

 

NABÍJANIE 

Prístroj od spoločnosti FOREO je možné opätovne nabíjať pomocou dodaného nabíjačky. Jedna hodina 

nabíjania zabezpečí plné nabitie, ktoré vydrží sedem mesiacov používania. 

 

• Konektor jednosmerného prúdu vložte do nabíjacieho portu prístroja LUNA
TM

 2. 
 

• Zapojte do sieťovej zástrčky. LED diódka na prístroji LUNA
TM

 2 bude počas nabíjania blikať. Keď bude prístroj 

úplne nabitý (približne po jednej hodine), LED diódka bude svietiť nepretržite. 
 

• Keď bude batéria vybitá, LED diódka na prístroji LUNA
TM

 2 bude blikať bielym svetlom. 

 
POZOR: Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací port a nabíjačka nie sú mokrí alebo pokrytí zvyškami zubnej 

pasty. Nenabíjajte Luna
TM

 2 na mieste, kde môže prísť prístroj alebo nabíjačka do kontaktu s vodou. Počas 

nabíjania prístroj od FOREO nepoužívajte a nenabíjajte ho po dobu viac ako 24 hodín. Používajte iba dodanú 

nabíjačku od spoločnosti FOREO. 

 

DÔLEŽITÉ 

PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ: 

• Nepoužívajte prípravky na báze ílu, silikónu alebo zrnité čistiace prípravky a peeling, keďže môžu poškodiť 
hladký silikónový povrch prístroja LUNA

TM

 2. 
 

• Ak máte kožné ochorenie konzultujte používanie prístroja s kožným lekárom. 
 

• Používanie LUNA
TM

 2 by malo byť príjemné – ak pocítite nepohodlie, okamžite používanie zastavte a poraďte sa 
s lekárom. 

 

• Pri používaní prístroja v oblasti pod očami zvýšte opatrnosť, nikdy nepriveďte prístroj do kontaktu s očnými 
viečkami alebo samotnými očami. 

 

• Z hygienických dôvodov neodporúčame zdieľať používanie vášho prístroja LUNA
TM

 2 s inou osobou. 
 

• Nikdy nenechávajte prístroj LUNA
TM

 2 na priamom slnečnom žiarení a rovnako ho nevystavujte extrémnym 
teplotám alebo vriacej vode. 

 

• V prípade, že prístroj používajú deti alebo osoby so zníženou fyzickou a mentálnou schopnosťou, alebo ho 
používate v ich blízkosti, venujte im a prístroju zvýšenú pozornosť.  

 

• Nikdy nepoužívajte zariadenie alebo nabíjačku, ak sú poškodené, a používajte iba nabíjačku od spoločnosti 
FOREO dodanú so zariadením. 

 

• Ak sa prístroj javí ako poškodený akýmkoľvek spôsobom ukončite jeho používanie. Tento výrobok neobsahuje 
žiadne diely, na ktorých by bolo potrebné vykonávať údržbu. 

 

• Zariadenie musí byť pripojené iba do napájacej siete s ochranným uzemnením, aby sa predišlo riziku 
zasiahnutia elektrickým prúdom. 

 

• Vzhľadom na účinnosť čistenia a anti-ageing starostlivosti prístroja FOREO vám odporúčame, aby ste režim 
čistenia a anti-aging režim LUNA

TM

 2 používali najviac tri minúty. 
 

• Tento prístroj používajte iba na to, na čo je určený, ako opisuje táto používateľská príručka.  



6  

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
LED diódka nebliká, aj keď je nabíjačka zapojená? 
• Batéria je plne nabitá, pripravená až na približne 450 celých čistení a anti-ageing procedúr. 

• Batéria je úplne vybitá a vyžaduje si niekoľko minút, kým sa potvrdí spojenie s nabíjacím káblom.  

• Nabíjací kábel nie je poriadne zapojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku a zástrčku. 

 

LUNA
TM

 2 sa nezapne, keď stlačíte tlačidlo v strede? 

• Batéria je vybitá. Znovu nabite váš LUNA
TM

 2. 

• Ovládanie je zamknuté. Odomknete ho podržaním tlačidiel + a - súčasne. 
 

LUNA
TM

 2 sa nedá vypnúť a/alebo tlačidlá ovládania nereagujú? 

• Mikroprocesor je dočasne nefunkčný. Pripojte nabíjací kábel pre opätovné fungovanie . 
 

Silikónový povrch LUNA
TM

 2 sa zmenil na lepkavý a hrčovitý? 

• Ukončite používanie prístroja. Silikón je vysoko odolný materiál, no za určitých podmienok sa môže 

znehodnotiť – predíďte tomu dodržiavaním pokynov v tejto príručke v častiach Čistenie a Bezpečnosť pri 

používaní. 

 

Ak nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku v sekcii riešenie problémov alebo ak máte akékoľvek iné 

otázky ohľadom činnosti prístroja, navštívte časť Starostlivosť o zákazníkov na stránke www.foreo.com. 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY: 

ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU 
Na aktiváciu obmedzenej dvojročnej záruky a desaťročnej záruky kvality je potrebné zaregistrovať číslo 

preukazu pravosti od FOREO na stránke www.foreo.com sekcii Záruky a vrátenie tovaru v časti Starostlivosť o 

zákazníka. 

 

2–ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA 
Spoločnosť FOREO ručí za tento produkt po lehotu DVOCH (2)  ROKOV od dátumu zakúpenia pred chybnými 

materiálmi alebo vadami spôsobenými chybným odborným spracovaním. Ak počas záručnej lehoty objavíte 

chybu a kontaktujete spoločnosť FOREO, tá podľa vlastného uváženia bezplatne vymení staré zariadenie za 

nové. 

 

Záruka sa vzťahuje na pracovné diely, ktoré vplývajú na fungovanie prístroja. Záruka sa NEVZŤAHUJE na 

kozmetické zhoršenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo škodu spôsobenú nehodou, nesprávnym 

používaním, či nedbanlivosťou. Akákoľvek snaha otvoriť alebo rozobrať zariadenie (alebo jeho príslušenstvo) 

záruku anuluje. 

 

Nárok na uplatnenie záruky musí byť podložený rozumnými dôkazmi, že dátum požiadavky je v záručnej 

lehote. Preto si uschovajte originál potvrdenia o kúpe počas trvania záručnej lehoty.  

 

Na uplatnenie záruky sa prihláste do svojho konta na stránke www.foreo.com, kde vyberte položku uplatniť 

záruku. Následne dostanete číslo povolenia vrátenia tovaru, ktoré spolu s výrobkom FOREO vrátite 

v najbližšej pobočke FOREO. Prepravné náklady neuhrádzame. Táto záruka je doplnkom zákonných práv 

zákazníka a nijakým spôsobom ich neovplyvňuje. 
 

DESAŤROČNÁ ZÁRUKA KVALITY 
V nadväznosti na podmienky obmedzenej DVOJROČNEJ (2) záruky DESAŤROČNÁ (10) záruka kvality 

oprávňuje zákazníka na kúpu druhého prístroja zo stránky www.foreo.com so zľavou 50 % v prípade, že 

v priebehu tejto lehoty sa objaví výrobná chyba. Navštívte sekciu Starostlivosť o zákazníka na stránke 

www.foreo.com, kde nájdete úplné zmluvné podmienky. 

http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
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LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA 
Likvidácia starých elektronických zariadení (platná v Európskej únii a v ostatných európskych štátoch so systémom 

separovaného zberu odpadu). 
 

 
Symbol prečiarknutej nádoby na odpadky značí, že produkt nie je domáci odpad, ale patrí do príslušného 

zberu separovaného odpadu pre elektrické a elektronické zariadenia. Zabezpečením správnej likvidácie tohto 

prístroja prispejete k eliminácii negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohla 

spôsobiť nevhodná likvidácia výrobku. Recyklácia materiálov tiež pomôže zachovať prírodné zdroje. 

 
Pre viac informácií o recyklácii vášho zariadenia, obráťte sa na miestne služby pre likvidáciu domového odpadu 

alebo na predajcu. 

 

ŠPECIFIKÁCIE 
MATERIÁLY: Silikón bezpečný pre telo, ABS 

FARBA: Levanduľová (citlivá pleť)/ružová (normálna pleť)/modrá 
(zmiešaná pleť)/tyrkysová (mastná pleť) 

VEĽKOSŤ: 102,3 x 82,3 x 36,7 mm 

HMOTNOSŤ: 135 g 

BATÉRIA: Li-Ion 530 mAh 3,7 V 

NABÍJANIE: 60 min 

VÝDRŽ BATÉRIE: Až 450 použití 

VÝDRŽ BATÉRIE BEZ AKTÍVNEHO POUŽÍVANIA: 180 dní 

FREKVENCIA: 100 Hz 

MAX. HLADINA HLUKU: 50 dB 

ROZHRANIE: 3 tlačidlá 

 

Vylúčenie zodpovednosti: Používatelia používajú tento prístroj na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej 

predajcovia nemajú žiadnu morálnu ani právnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody, fyzické alebo 

iné, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z používania tohto prístroja. Spoločnosť FOREO si vyhradzuje 

práva na zrevidovanie a občasnú úpravu obsahu tejto publikácie bez povinnosti upovedomiť o týchto zmenách 

akúkoľvek osobu. 

 
 

 

Model môže prejsť zlepšeniami bez ich ohlásenia. 

 
©2016 FOREO AB. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. 
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