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UFO OVERZICHT
De UFO, 's werelds meest geavanceerde slimme masker, combineert uiterst effectieve huidverzorgingstechnieken
met exclusieve maskerformules voor een professionele huidverzorging in slechts 90 seconden. Met de verbeterde 
Hyper-Infusie-technologie integreert UFO Thermo-therapie en Cryo-therapie met T-Sonic-pulseerbewegingen
voor nog betere resultaten van de door UFO geactiveerde Maskers en om alle voordelen maximaal te benutten.
Voorzien van het volledige spectrum RGB ledverlichtingtherapie, helpt UFO de huid volledig te verjongen, waardoor 
een verfijnde, stralende huid tevoorschijn komt.

UW UFO BETER LEREN KENNEN

VOLLEDIGE
GEBRUIKERSHANDLEIDING

AAN DE SLAG
Gefeliciteerd met de eerste stap naar buitengewone huidverzorging door uw aankoop van UFO. Voordat u 
begint te profiteren van alle voordelen van geavanceerde maskertechnologie in het comfort van uw eigen 
omgeving thuis, vragen wij u eerste zorgvuldig deze handleiding door te nemen.

Lees VÓÓR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES en gebruik dit product alleen voor het beoogde doel, zoals in deze
handleiding omschreven staat.

WAARSCHUWING: HET IS NIET TOEGESTAAN OM WIJZIGINGEN AAN DIT PRODUCT AAN TE BRENGEN.

UFO-GEACTIVEERD 
MASKER

Exclusief geformuleerd voor 
UFO-technologie 

STANDAARD
Beschermt en toont uw 

UFO
waarbij het helpt sneller te

drogen

USB-KABEL
Overal en altijd opladen

FOREO APP
Synchroniseert automatisch

voorgeprogrammeerde
behandelingen van het 

slimme masker 

SILICONEN VAN MEDISCH 
NIVEUA
Uiterst hygiënisch en 
superzacht

UNIVERSELE KNOP
Hiermee zet u het apparaat 
AAN/UIT en kiest u de 
behandelroutine

BEVESTIGINGSRING
Klikt UFO geactiveerd 

masker vast

HYPER-INFUSION TECHNOLOGY 
Thermo-therapie + Cryo-therapie + T-Sonic-pulsaties 

RGB LEDLAMPJE
Volledig spectrum LED-golflengtes biedt 
een reeks voordelen voor huidverzorging

INDICATIELAMPJES
Laat u weten van welke 

behandeling u gaat genieten

OPLAADAANSLUITING
Tot wel 40 toepassingen na 
2,5 uur opladen
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Druk op de knop om de UFO aan te zetten.

Druk nogmaals om de Make My Day-behandeling te starten, tweemaal extra om de Call It a Night-
behandeling te activeren, enzovoort voor elk masker. Bijvoorbeeld, als H2Overdose in uw app als 
nummer 3 is vgeprogrammeerd, druk dan op de universele knop om de UFO aan te zetten en druk 
vervolgens drie keer op de universele knop om de H2Overdose-behandeling te activeren.

De behandeling begint nadat een roze lampje 10 keer geknipperd heeft.

UFO ZONDER DE APP GEBRUIKEN

GEBRUIKSAANWIJZING

1
2
3

Download de FOREO app.

Druk op de knop om de UFO aan te zetten.

Scan in de app de barcode van het masker en volg de instructies.

4 5 6 7

Verwijder de 
bevestigingsring van de 
UFO.

Verwijder het UFO 
geactiveerd masker van 
de sachet.

Bevestig het masker op 
het apparaat door de 
bevestigingsring terug op 
zijn plaats te klemmen, met 
het FOREO-logo omhoog 
gericht.

Geniet van uw slimme 
masker.

U KRIJGT ER GEEN GENOEG VAN?
Als 1 UFO-behandeling niet voldoende is, druk dan binnen 30 seconden na het einde van de behandeling 

nogmaals op de universele knop om dezelfde behandeling opnieuw te activeren!

EEN NIEUW MASKER TOEVOEGEN
Make My Day en Call It a Night zijn al in uw apparaat voorgeprogrammeerd. Elk ander masker moet bij de 

eerste keer via de app geactiveerd worden. Daarna kan de routine worden gestart via de app of door het 

gebruik van de universele knop.

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose

Alle extra
maskerbehandelingen

Download de FOREO-app hier
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TOEPASSING

DE UFO REINIGEN
Verwijder de bevestigingsring van het apparaat en gooi het masker weg. Omdat de UFOs 100% waterdicht 

is, kunt u zowel de UFO als de bevestigingsring onder warm kraanwater afspoelen. Dep het apparaat daarna 

gewoon droog met een schone handdoek, plaats de bevestigingsring terug en plaats de UFO terug op de 

standaard.

OPMERKING: Gebruik nooit alcohol-, benzine-, of acetonhoudende reinigingsmiddelen, aangezien ze de huid
kunnen irriteren en de siliconen kunnen beschadigen.

1

2

3
4

Begin met een schone, droge huid. Voor de beste resultaten raden we 
u aan uw huid eerst met LUNA te reinigen. Beweeg UFO zacht over de 
huid, waardoor u de bestanddelen gelijkmatig verdeelt.

Gebruik UFO om de formule met een cirkelvormige beweging in uw 
huid te masseren. Beweeg het apparaat in tegengestelde klokrichting 
over uw gezicht, te beginnen op de kin en vervolgens door te gaan 
naar uw linkerwang en uw voorhoofd. Vervolg de beweging langs uw 
rechterwang omlaag weer terug naar de kin en uw hals. Herhaal deze 
beweging totdat de behandeling stopt.

Wanneer de behandeling stopt, dep dan voorzichtig alle resterende
bestanddelen in uw huid, of verwijder het met een katoenen watje.

Vervolg de behandeling met de vochtinbrenger van uw keuze.

BELANGRIJK
VOOR OPTIMALE VEILIGHEID:

• UFO is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de bijbehorende maskers. Het apparaat mag  

   nooit rechtstreeks op de huid worden geplaatst wanneer het apparaat is ingeschakeld.

• Als u een huidaandoening of medische klachten heeft, raadpleeg dan eerst een dermatoloog voordat u

  dit apparaat gebruikt.

• Het gebruik van UFO dient comfortabel te zijn – als u ongemak ervaart, stop dan meteen met het   

   gebruik en raadpleeg een arts.

• Wees voorzichtig wanneer u UFO rondom uw ogen gebruikt en vermijd het contact met de oogleden of de ogen zelf.

• Om redenen van hygiëne raden we u aan uw UFO met niemand anders te delen.

• Stel uw UFO niet bloot aan direct zonlicht en nooit aan extreme hitte of kokend water.

• Streng toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat gebruikt wordt door, op, of in de buurt van kinderen en

personen met een verminderd fysiek of mentaal vermogen.

• Stop het gebruik als dit apparaat op welke manier dan ook beschadigd lijkt. Dit product bevat geen vervangbare 

onderdelen.

PROBLEMEN OPLOSSEN
U dient voorzichtig te zijn in het geval dat UFO geen constante prestaties laat zien.

Als UFO niet geactiveerd wordt na het indrukken van de universele knop:
• Batterij is leeg. Laad uw UFO via de USB-lader op totdat het lampje constant blijft branden. Een volle lading
   na 2,5 uur opladen is goed voor maar liefst 40 behandelingen. 

Als UFO niet kan worden uitgezet en/of de interfaceknoppen niet meer reageren:
• Microprocessor is tijdelijk defect. Druk op de aan-uitknop en houd deze ingedrukt om het apparaat te resetten.

*Wrijf voor elk oogmasker voorzichtig rondom de volledige contouren van uw ogen en 
wissel af tussen beide ogen totdat de behandeling stopt.
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GARANTIEVOORWAARDEN
REGISTREREN VOOR GARANTIE 
Om beperkte garantie van twee jaar en de klwaiteitsgarantie van 10 jaar te activeren, dient u zich te registreren via 
de FOREO app.

2-JAAR BEPERKTE GARANTIE 
FOREO geeft op dit apparaat garantie voor een periode van TWEE (2) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum
tegen defecten als gevolg van falend vakmanschap of falende materialen die voortvloeien uit normaal gebruik van
het apparaat. De garantie dekt de werkende onderdelen die de functie van het apparaat beïnvloeden. De garantie
dekt NIET cosmetische verslechtering die veroorzaakt wordt door normale slijtage, of schade veroorzaakt door
achteloosheid, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Elke poging om het apparaat (of de toebehoren ervan) uit elkaar te
halen verspeelt het recht op garantie.

Als u een defect ontdekt en FOREO daarvan tijdens de garantieperiode op de hoogte stelt, zal FOREO, naar eigen
oordeel het apparaat kosteloos vervangen. Garantieaanspraken moeten ondersteund worden door redelijk bewijs 
dat de datum van de claim binnen de garantieperiode gedaan is. Om uw garantie te valideren, dient u gedurende de
garantieperiode het aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren. De barcode op de onderkant
van de doos met maskers garandeert de echtheid van de maskers.

Om aanspraak op uw garantie te maken, dient u in te loggen op uw account op www.foreo.com en vervolgens de
optie te kiezen om een claim in te dienen. Verzendkosten zijn niet-restitueerbaar. Deze bepaling is in aanvulling op uw
wettelijke rechten als consument en hebben geen enkele invloed op dergelijke rechten.

10-JAAR KWALITEITSGARANTIE 
Als voortzetting van de voorwaarden van FOREO’s TWEE (2) jaar beperkte garantie, biedt FOREO’s TIEN (10) jaar
kwaliteitsgarantie eigenaars de mogelijkheid om op www.foreo.com een nieuw apparaat te kopen voor 50% van de
verkoopprijs.

Als u het antwoord op uw specifieke vraag niet in het hoofdstuk Problemen oplossen kunt vinden, of als u 
een andere vraag heeft over de werking van het apparaat, ga dan naar www.foreo.com/support.

INFORMATIE OVER RECYCLEN
Inleveren van oude, elektronische apparatuur (geldig in de EU en andere Europese landen met systemen voor
gescheiden inzameling).

Het kruissymbool op de vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat niet als normaal huishoudelijk afval behandeld mag 
worden, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor 
te zorgen dat u dit apparaat bij het juiste inzamelpunt inlevert, draagt u bij de negatieve gevolgen op ons milieu en 
de gezondheid van de mens te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden als het product niet op de juiste manier 
wordt ingezameld. Het recyclen van materialen helpt tevens onze natuurlijke grondstoffen te sparen.

Neem voor meer informatie over het recyclen van uw apparaat contact op met uw plaatselijke gemeente of
de winkelier bij wie u het apparaat gekocht heeft.

Als UFO niet met de FOREO-app wil synchroniseren:
• Schakel uw Bluetooth uit en weer in om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
• Sluit de FOREO-app en start de app opnieuw.
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SPECIFICATIES
MATERIALEN:    Lichaamsveilige siliconen & PC + ABS
KLEUR:    Pearl Pink/Mint/Fuchsia
AFMETING:    72,5 mm x 31,4 mm
GEWICHT: 1   46,2 gr
BATTERIJ:    Li-Ion 1050 mAh 3,7 V
GEBRUIK:    Max. 40 behandelingen per batterijlading
STAND-BY:    180 dagen
FREQUENTIE:    180 Hz
MAX. GELUIDSNIVEAU:  <50 dB
INTERFACE:    1-knop

Vrijwaring: Het gebruik van dit apparaat is op eigen risico. FOREO, noch zijn winkeliers aanvaarden enige verantwoordelijkheid 
of aansprakelijkheid voor eventuele letsels of schades, fysiek of anderzijds, die direct of indirect
het gevolg zijn van het gebruik van dit apparaat. Voorts behoudt FOREO zich het recht voor om deze publicatie te
herzien en van tijd tot tijd wijzigingen in de inhoud ervan aan te brengen zonder verplichting om wie dan ook over
dergelijke revisies of wijzigingen op de hoogte te stellen. 

Alle wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor
naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker intrekken om het apparaat te mogen gebruiken. Dit apparaat
voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is behoudens de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die tot ongewenste werking
leidt. 

Verklaring of blootstelling aan RF: Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC voor blootstelling aan radiofrequente 
straling voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene 
vereiste voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking worden gebruikt in draagbare blootstellingsconditie.

Het model kan voor verbeteringen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

©2018 FOREO AB. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR BINNEN DE EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ZWEDEN
IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN DE VS: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, VS
GEPRODUCEERD VOOR FOREO AB ONTWORPEN EN ONTWIKKELD DOOR FOREO SWEDEN.
WWW.FOREO.COM
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VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ


