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TELJES KÖRŰ HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ 

ELSŐ LÉPÉSEK 

Gratulálunk, a LUNA™ play T-Sonic™ arctisztító készülék megvásárlásával megtette az igazi arctisztítás 

felfedezéséhez vezető első lépéseket. Mielőtt a kifinomult arcápoló technológia valamennyi előnyét otthona 

kényelmében élvezhetné, kérjük, áldozzon pár percet ezen útmutató alapos elolvasására. 

HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN OLVASSON EL MINDEN ÚTMUTATÓT és ezt a készüléket kizárólag az 

ebben az útmutatóban leírt rendeltetési céljának megfelelően használja. 

⚠ FIGYELMEZTETÉS: TILOS EZT A KÉSZÜLÉKET BÁRMILYEN MÓDON MEGVÁLTOZTATNI. 

A LUNA™ play KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK 

A LUNA™ play készülék forradalmasítja az arctisztítást a kis méretének és az úttörő T-Sonic™ FOREO 

pulzálásnak, valamint az innovatív mélyebben és gyengédebben tisztító szilikon kefének köszönhetően. A sima, 

szilikon érintőpontokon keresztül ható T-Sonic™ pulzálás sokkal hatékonyabban távolítja el a bőrhibákat okozó 

szennyeződéseket az arcról, mint a kézi mosás, így az arcot tisztábbá és ragyogóbbá teszi. Ráadásul a 

mélyreható tisztítás a pórusokat is tisztítja és kisimítja, a bőr textúráját pedig finomítja és simává teszi. 

 

 

 

 

 

 
  

  

Arctisztító kefe 
felülete 

Egygombos 
hozzáférés 
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LUNA™ play KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
A minden arcbőrtípushoz használható 2 zónás LUNA play arctisztító kefe gyengéden tisztító vékonyabb 

érintőpontokkal van ellátva az érzékeny vagy normál arcbőr, valamint az olyan nagyobb területek, mint az orca 

kezelésére. A vastagabb pontjai például a T-zóna pontos tisztítására szolgálnak. A LUNA™ play arctisztító 

kefével minden reggel és este 1 percig javasoljuk az arctisztítást. 

TISZTÍTÓ ÜZEMMÓD 
A LUNA™ play készülék 99,5 %-ban eltávolítja a szennyeződéseket és olajokat, valamint a 
sminkmaradványokat és az elhalt hámsejteket is 

 

1. ARCTISZTÍTÓ KÉSZÍTMÉNY FELVITELE 

Távolítson el minden sminket az arcáról, nedvesítse be a LUNA™ play készüléket és az 

arcát, majd vigye fel a saját megszokott arctisztító készítményét. Kapcsolja be a LUNA™ 

play készüléket a közepén található gomb egyszeri megnyomásával. 

2. TISZTÍTSA MEG A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKET: 

- Tisztítsa meg az állát és az orcáját körkörös mozdulatokkal, majd ismételje meg a 

műveletet a másik oldalon. 

- Középről kifelé haladva gyengéd körkörös mozdulatokkal tisztítsa meg a homlokát. 

- Tisztítsa meg az orra egyik, majd másik oldalát a készüléket felfelé és lefelé csúsztatva. 

Gyengéden tisztítsa meg a szem alatti területeket a készüléket kifelé mozgatva. 

A LUNA™ készülék kikapcsolásához nyomja meg ismételten a középen található 

gombot. 

3. ÖBLÍTÉS 

Az 1 perces arctisztítási művelet befejezését követően öblítse le és szárítsa meg az 

arcát. Ezután vigye fel kedvenc kozmetikai termékeit. 

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja a FOREO készülék 

használatát és forduljon orvosához. 

* Klinikai vizsgálatok eredményei alapján.
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A LUNA™ play KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA 

Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a LUNA™ play készüléket. Az arctisztító kefe felületét tisztítsa 

meg vízzel és szappannal, majd öblítse le meleg vízzel. Szárítsa meg törlőkendővel vagy szöszmentes 

törülközővel. Az optimális eredmény eléréséhez javasoljuk, hogy permetezze be a készüléket FOREO Silicone 

Cleaning Spray-vel és öblítse le meleg vízzel. 

MEGJEGYZÉS: Alkohol, benzin vagy aceton tartalmú tisztítószert soha ne használjon, mivel azok 
bőrirritációt okozhatnak. 

FONTOS 

A MEGFELELŐ BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: 

 Kerülje az agyag és szilikon bázisú arctisztító szereket és ne használjon szemcsés, bőrradír vagy hámlasztó 
készítményeket se, mivel azok tönkretehetik a LUNA™ play készülék puha szilikon érintőpontjait. 

• Bőrproblémák illetve más egészségügyi problémák esetén a készülék használata előtt kérje bőrgyógyásza 
véleményét. 

• A LUNA™ play készülékkel való tisztítás jellemzően nem okoz kellemetlen érzést. Amennyiben mégis 
kellemetlen érzése támad, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvoshoz. 

• A szem alatti területek tisztítását fokozott odafigyeléssel végezze. A készülék sem a szemgolyóval, sem a 
szem más részeivel ne érintkezzen. 

• Higiéniai okok miatt nem javasolt a LUNA™ play készülék másokkal közös használata. 

• Ne hagyja a LUNA™ play készüléket olyan helyen, ahol közvetlen napfény érheti, és soha ne tegye ki magas 
hőmérséklet vagy forró víz hatásának. 

• Gyermekek, valamint korlátozott fizikai és mentális képességű személyek csak megfelelő felügyelet mellett 
használhatják a készüléket. 

• Amennyiben ez a termék bármilyen módon megsérül, azonnal hagyja abba a használatát. Ez a termék nem 
tartalmaz esetlegesen javítható alkatrészt. 

• A FOREO tisztító hatékonyságának megőrzése érdekében a LUNA™ készülék egyszerre 3 percnél hosszabb 
idejű használata nem javasolt. 

• Ezt a készüléket kizárólag az ebben az útmutatóban leírt rendeltetés szerint használja. 

Amennyiben a hibák elhárítása fejezetben nem talál választ a konkrét kérdésére, vagy a készülék használatára 

vonatkozó egyéb kérdése van, keresse fel a www. foreo.com Ügyfélszolgálatát. 

  

http://www.foreo.com/
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HULLADÉK KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Régi elektronikus berendezések hulladékkezelése (szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező EU és más 

európai országokban érvényes). 

 

Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként, továbbá 

hogy a készüléket az elektromos és elektronikus újrahasznosítása szolgáló megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni. A 

készülék rendeltetésszerű hulladékkezelésével segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt azon negatív hatásokat, ami a termék helytelen hulladékkezelése során esetleg bekövetkezne. Az 

anyagok újrahasznosítása is a természeti források védelmét szolgálja. 

A készüléke újrahasznosításával kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő 

szolgáltatóhoz vagy kérdezze meg a termék értékesítőjét. 

MŰSZAKI ADATOK 

Egészségre ártalmatlan szilikon és ABS 

Rózsaszín gyöngyház / fukszia / akvamarin / napraforgó sárga / 

éjfekete / menta / lila 50 x 45 mm 

42,7 g 

Pairdeer LR1 1,5V 

akár 100 használat 

100 nap 

120 Hz 

< 60 dB dB 

egygombos 

Felelősség kizárása: Ezt a készüléket a felhasználók saját felelősségükre használják. Sem a FOREO, sem 

annak értékesítői nem tartoznak semmilyen felelősséggel az esetleges fizikai illetve más jellegű sérülésekért 

vagy károkért, melyek közvetlenül vagy közvetve ezen készülék használatából erednek. A FOREO ezenkívül 

fenntartja jogát a kiadvány időről időre történő átdolgozására és tartalmának módosítására anélkül, hogy erről 

az átdolgozásról vagy módosításról bárkit is köteles lenne tájékoztatni. 

Ez a típus bármikor előzetes tájékoztatás nélkül módosítható termékfejlesztés céljából. 

© 2016 FOREO AB. MINDEN JOG FENNTARTVA. 

EURÓPAI UNIÓS IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 

STOCKHOLM, SVÉDORSZÁG, USA IMPORTŐR ÉS A FORGALMAZÓ: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS 

BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, GYÁRTVA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A FOREO AB 

RÉSZÉRE 

TERVEZTE ÉS GYÁRTOTTA FOREO SVÉDORSZÁGBAN. 

www.foreo.com 

ANYAGOK: 

SZÍN: 

MÉRET: 

TÖMEG: 

ELEM: 

HASZNÁLAT: 

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD: 

FREKVENCIA: 

MAX. ZAJSZINT HATÁR: 
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