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PREGLED LUNA fofo
LUNA fofo vedno natančno ve, kaj vaša koža potrebuje, zato lahko od vsake nege dobite največ. Z uporabo 
napredne tehnologije kožnih senzorjev LUNA fofo analizira stanje kože in raven vlage na vsakem delu obraza 
in tako ustvari osebni profil kože, ki je poslan neposredno v aplikacijo FOREO. Rešite kviz za določitev tipa kože 
in njene prave starosti, nato pa se prepustite prilagojeni negi čiščenja in masaži, ki se samodejno sinhronizira z 
napravo.

SPOZNAVANJE VAŠEGA IZDELKA LUNA fofo

NAVODILA 
ZA UPORABO

UVOD
Čestitamo vam za prvi korak k uporabi pametnejše nege kože s pridobitvijo LUNA fofo.  Preden začnete uživati 
vse prednosti prefinjene tehnologije za nego kože v udobju vašega doma, si vzemite nekaj trenutkov in pazljivo 
preberite navodila za uporabo.

PRED UPORABO PREBERITE CELOTNA NAVODILA in izdelek uporabljajte le za predvideni namen, kot je to opisano.

OPOZORILO: Prilagoditve te opreme niso dovoljene.

DEBELEJŠE STIČNE 
TOČKE
Omogočajo natančno 
globinsko čiščenje 
predelov, kot je npr. 
T-predel

TANJŠE STIČNE 
TOČKE
Nežno očisti in masira 
občutljivo ali normalno 
kožo ter večje predele, kot 
so npr. lica

POSEBEJ MEHAK 
IN HIGIENSKI 
SILIKON
35-krat bolj higienski 
od najlonskih ščetin in 
primeren za vse tipe kože

2 ZAMENLJIVI AAA-BATERIJI
Traja do 400 uporab

KOŽNI SENZORJI,   
POZLAČENI Z 24K
Izmeri 1000 enot na sekundo 
za oceno stopnje vlažnosti 
v vsakem delu obraza

FOFO ROKE
Igrivo izpostavljene, da ste 
vedno pripravljeni za kamero

INDIKATOR STANJA
Utripa, kadar je naprava 
vklopljena in je Bluetooth 
aktiviran 
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KAKO UPORABLJATI LUNA fofo:

*na podlagi kliničnih testiranj, rezultati so na voljo.

FAZA 2: ČIŠČENJE
 
Na podlagi vašega osebnega profila kože bo LUNA fofo zagotovila prilagojeno nego čiščenja in masiranja, ki se 
samodejno sinhronizira prek aplikacije FOREO.

Za najbolj natančne meritve poskrbite, da je naprava popolnoma suha in da sta oba senzorja tesno in trdno ob 
koži. Meritve vsak dan izvajajte ob enaki uri. 

FAZA 1: ANALIZA
 
360-stopinjska analiza kože razkriva vpogled v vašo polt, kar pripomore k optimizaciji vaše dnevne nege.

1 Odstranite vsa ličila, navlažite kožo in nato nanesite vaše čistilo FOREO.

Sledite navodilom v aplikaciji za aktiviranje prilagojene nege čiščenja.

Čistite z uporabo krožnih gibov na licih in čelu, pri tem pa vlecite navzgor in navzdol 
po nosu. Na podlagi vaše prilagojene nege bo LUNA fofo prekinila izvajanje in vas 
usmerila na naslednji del obraza.

Za izklop naprave pritisnite gumb in ga držite tri sekunde.

Splaknite in si osušite obraz. 

Po potrebi nanesite druge izdelke za nego kože.
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* Za najboljše rezultate izvajajte meritve vaše kože enkrat na dva tedna, ob isti uri dneva, 
ali ko odpotujete v novo okolje.
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Odprite aplikacijo FOREO na vaši mobilni napravi in vklopite 
tehnologijo Bluetooth.

Vklopite LUNA fofo tako, da držite osrednji gumb, dokler luč ne 
začne utripati, kar kaže, da je Bluetooth povezan in da je vaša 
naprava pripravljena na analizo kože.

Pritisnite in držite kožne senzorje na dele obraza v skladu 
z navodili v aplikaciji.

Aplikacija FOREO bo analizirala indeks vlažnosti vaše kože in 
starost kože ter nato sinhronizirala prilagojeno nego čiščenja 
z vašo napravo.
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ZAMENJAVA BATERIJ   

POMEMBNO
ZA OPTIMALNO VARNOST:
• Če imate težave s kožo ali druge zdravstvene težave, se pred uporabo posvetujte z dermatologom.

•  Čiščenje z napravo LUNA mora biti prijetna – če občutite nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte 
z zdravnikom.

• Posebej previdni bodite pri čiščenju predela pod očmi, prav tako naj naprava ne pride v stik z vekami ali očmi.

• Iz higienskih razlogov ne priporočamo, da vašo napravo LUNA fofo uporablja še druga oseba.

•  Izogibajte se izpostavljanju vaše naprave LUNA fofo neposredni sončni svetlobi in je nikoli ne izpostavljajte eks-
tremni toploti ali vreli vodi.

•  Kadar napravo uporabljajo otroci ali so med uporabo v njeni neposredni bližini, enako pa velja tudi za osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi in psihičnimi sposobnostmi, je potreben nadzor.

• Prenehajte z uporabo, če je izdelek videti poškodovan. Ta izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče popraviti.

•  Zaradi učinkovitosti čiščenja in masiranja FOREO priporočamo, da naprave LUNA fofo ne uporabljate več kot tri 
minute naenkrat.

•  To napravo uporabljajte samo za namen, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Če ne prejmete odgovora na 
vaše specifično vprašanje ali imate druga vprašanja glede delovanja naprave, obiščite foreo.com/support.

1. Odvijte pokrov baterij
na ohišju naprave.

2. Pazljivo odstranite obe 
bateriji.

3. Vstavite dve novi bateriji, pazite 
na pravilno razporeditev + in –  

polov, ki so označeni na notranji 
strani prostora za baterije.

4. Privijte pokrov baterij
nazaj na svoje mesto.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Previdnostni ukrepi, ki jih je treba izvesti v primeru sprememb delovanja LUNA fofo

Če se LUNA fofo po pritisku na osrednji gumb ne aktivira:
• Ni baterij. Zamenjajte z dvema AAA-baterijama.

Če naprave LUNA fofo ni mogoče izklopiti in/ali se gumbi vmesnika ne odzivajo:
•  Naprava se ne odziva. Enkrat pritisnite na gumb za vklop in ponovno zaženite napravo (držanje gumba zažene iskanje 

povezave Bluetooth).

Če LUNA fofo med analizo ne zazna vaše kože:
• Prepričajte se, da je naprava popolnoma suha in jo nato ponovno zaženite.
• Trdno pritisnite oba senzorja ob kožo. 

ČIŠČENJE VAŠE NAPRAVE LUNA fofo
Po uporabi LUNA fofo vedno temeljito očistite. Očistite površino krtače z vodo in milom, nato jo splaknite s toplo 
vodo. Izogibajte se uporabi čistil na glineni oziroma silikonski osnovi ali zrnatim čistilom in pilingom, saj lahko 
poškodujejo mehke silikonske stične točke naprave LUNA fofo. Osušite s mehko krpo ali brisačo. Po uporabi 
priporočamo, da za optimalne rezultate napravo poškropite s silikonskim čistilnim pršilom FOREO in jo splaknete 
s toplo vodo.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton, saj lahko dražijo kožo in 
poškodujejo silikon.
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INFORMACIJA O RAVNANJU Z ODPADKI
Odstranjevanje stare elektronske opreme (velja v EU in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja 
odpadkov).

Simbol prečrtanega zabojnika za smeti pomeni, da se te naprave ne sme odvreči na enak način kot gospodinjske odpad-
ke, ampak jo je treba odvreči na primernem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Ko zagotovite 
primerno odstranitev te naprave, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, 
ki jih lahko povzroči neprimerno ravnanje s takšnimi z odpadki. Recikliranje materialov bo pripomoglo tudi k ohranitvi 
naravnih virov.

Za več informacij glede recikliranja vaše naprave se obrnite na vašo lokalno službo za ravnanje z gospodinjskimi odpadki 
ali mesto nakupa izdelka.

SPECIFIKACIJE
MATERIALI:   Silikon, ki je varen za uporabo in ABS
BARVA:   Biserno roza/fuksija/akvamarin/sončnično rumena/polnočna/mentol/vijolična
VELIKOST:   70 x 66 x 38 mm
TEŽA:   70 g
BATERIJA:   2 AAA-bateriji
UPORABA:   Do 400 uporab na 2 AAA-bateriji
V PRIPRAVLJENOSTI:  180 dni
FREKVENCA:   150 Hz
MAKSIMALNA JAKOST ZVOKA:  <50 dB
VMESNIK:   1-gumb

Izjava o omejitvi odgovornosti: Uporabniki te naprave jo uporabljajo na lastno odgovornost. Niti FOREO niti prodajalci 
njegovih izdelkov ne prevzemajo nobene odgovornosti za poškodbe ali okvare, fizične ali druge, ki so neposredna ali 
posredna posledica uporabe te naprave. Nadalje si FOREO pridržuje pravico do posodobitve te objave in občasnih 
sprememb njene vsebine brez obveznosti obveščanja tretjih oseb o takšni posodobitvi ali spremembah. 

Kakršnekoli spremembe ali prilagoditve, ki niso izrecno odobrene s strani odgovorne osebe za zagotavljanje skla-
dnosti, lahko izničijo možnost uporabnika za uporabo opreme. Ta naprava je skladna s členom 15 pravil FCC. Za 
delovanje veljata naslednja dva pogoja: 
(1) Ta naprava lahko povzroči škodljive motnje.
(2) Ta naprava mora sprejeti kakršnekoli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.  

Izjava RF o izpostavljenosti: Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanja FCC, ki veljajo za nenadzoro-
vano okolje. Naprava je bila ocenjena in ustreza splošnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti. Napravo 
je mogoče uporabljati prenosno, brez omejitev.

Model lahko zaradi izboljšav spremenimo brez obveščanja.
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Če se LUNA fofo ne sinhronizira z aplikacijo FOREO: 
• Izklopite Bluetooth in ga nato vklopite ter se poskusite ponovno povezati.
• Zaprite aplikacijo FOREO in jo nato ponovno odprite za ponovni začetek postopka.


