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UFO ÖVERSIKT
UFO, världens mest sofistikerade smarta mask, kombinerar effektiva hudvårdsteknologier med en exklusiv
maskformula för en hudvårdsupplevelse på professionell nivå. UFO använder hyper-infusion-teknologi, som
integrerar värme - och kryoterpi med T-Sonic-pulseringar för att förbättra de UFO-aktiverade maskerna och
dess fördelar. Utrustad med fullspektrum LED-ljusterapi hjälper UFO att ta fram en mer ungdomlig, förfinad
och strålande hy.

LÄR KÄNNA DIN UFO

FULLSTÄNDIG
BRUKSANVISNING

KOMMA IGÅNG
Gratulerar, du har tagit det första steget mot en innovativ hudvård genom att köpa din UFO. Vänligen läs
igenom bruksanvisningen innan du börjar njuta av alla fördelar med innovativ, hemmabaserad maskteknologi.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd endast produkten för dess avsedda
användningsområden och i enlighet med den här manualen.

VARNING: DET ÄR INTE TILLÅTET ATT PÅ NÅGOT SÄTT MODIFIERA UTRUSTNINGEN.

UFO-AKTIVERAD MASK
Formulerad exklusivt för 

UFO-teknologi 

STÄLL
Skyddar och förvarar din
UFO samtidigt som den

hjälper den torka snabbare

USB-KABEL
Ladda var och när du vill

FOREO APP
Synkar automatiskt
förprogrammerade

smartmaskbehandlingar 
till UFO

MEDICINSKT SILIKON
Ultrahygienisk och mjukt

UNIVERSELL KNAPP
Av- och på-knapp startar 
enheten och
väljer behandlingsrutin

PLASTRING
Fäster UFO-aktiverade 

masker på plats

HYPER-INFUSION-TEKNOLOGI 
Värmeterapi + kryoterapi + T-Sonic-pulseringar 

RGB LED-LJUS
Full spektrum LED-ljus ger en 

rad hudvårdsfördelar

INDIKATORLAMPA
Visar vilken behandling du 

kommer få

LADDNINGSPORT
Upp till 40 användningar per 
2,5 timmes laddning
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Tryck på knappen för att starta UFO.

Tryck ytterligare en gång för att aktivera Make My Day-behandlingen eller två gånger för att 
aktivera Call It a Night-behandlingen och fortsätt på samma sätt för varje mask. Till exempel, 
om H2Overdose är på plats tre i din app, tryck på universalknappen för att starta UFO och 
tryck därefter tre gånger för att aktivera H2Overdose-behandlingen.

Behandlingsrutinen kommer starta efter att tio sekunder av ett blinkande rosa ljus.

ATT ANVÄNDA UFO UTAN APPEN

HUR DU ANVÄNDER UFO

1
2
3

Ladda ner FOREO-appen.

Tryck på knappen för att starta UFO.

I appen, skanna maskens streckkod och följ instruktionerna.

4 5 6 7

Ta av plastringen från 
UFO.

Ta ur UFO-aktiverade 
masken ur förpackningen.

Fäst masken på enheten 
genom att klicka tillbaka 
plastringen på sin plats, 
med FOREO-loggan uppåt.

Njut av din 
smartmaskbehandling.

VILL DU HA MER?
Om en UFO-behandling inte var tillräckligt, tryck på universalknappen igen inom 30 sekunder efter rutinens 

slut, för att starta samma behandling ännu en gång!

ATT LÄGGA TILL EN NY MASK
Make My Day och Call It a Night är redan förprogrammerade i din enhet, alla övriga masker måste aktiveras via 

appen vid första användningen. Därefter kan rutinen nås via appen eller genom universalknappen.

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose

Övriga
maskbehandlingar

Ladda ner FOREO-appen här
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APPLICERING

ATT RENGÖRA UFO
Ta av plastringen från enheten och kasta masken. Då UFO är 100% vattentät, kan du skölja båda UFO och 

plastringen under varmt rinnande vatten. Avsluta med att torka enheten torr med en ren och torr handduk, 

sätt tillbaka plastringen och placera enheten på sitt ställ.

NOTERA: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton, då de kan irritera huden
och skada silikonet.
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Starta med rengjord, torr hy. Vi rekommenderar att rengöra med din
LUNA först för bästa resultat. För din UFO varsamt över huden och
fördela essensen jämnt.

Använd UFO för att massera formulan in i din hy med cirkulära rörelser.
Flytta enheten i en cirkel över ansiktet genom att börja vid kinden och
sedan fortsätta upp mot den vänstra kinden och pannan. För därefter
enheten ner mot höger kind och nacken. Upprepa den här rörelsen 
tills behandlingen slutar.

När behandlingen är slut, klappa försiktigt in överflödig essens in i din
hy eller ta bort överflöd med en bomullsrondell.

Avsluta med din favoritfuktkräm.

VIKTIGT
FÖR OPTIMAL SÄKERHET:
• UFO är endast avsedd att användas tillsammans med de medföljande maskerna. Enheten ska aldrig placeras  

   direkt på huden när den är på. 
• Om du har en hudåkomma eller andra hudproblem, vänligen konsultera en dermatolog innan användning.

• Att använda UFO ska vara behagligt – om du upplever obehag, avsluta omedelbart användningen och
   konsultera en läkare.

• Var varsam när du använder UFO runt ögonen och låt aldrig enheten komma i kontakt med ögonlock eller ögon.

• Av hygienskäl rekommenderar vi inte att du delar din UFO med någon annan.

• Undvik att lämna din UFO i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.

• Noga övervakning är nödvändig när enheten används av, på eller i närheten av barn samt för de med
   nedsatta fysiska och mentala förmågor.

• Avsluta användning om produkten verkar skadad på något vis. Produkten har inga servicedelar.

FELSÖKNING
Försiktighetsåtgärder ska tas vid förändring av UFOs prestanda och funktion.

Om UFO inte aktiveras när man trycker på den universella knappen:
•  Batteriet är slut. Ladda din UFO via USB-sladd tills ljuset visar ett stadigt sken. En full 2,5 timmars laddning håller
   för upp till 40 behandlingar. 

Om UFO inte kan stängas av och/eller gränssnittsknapparna inte svarar:
• Mikroprocessorn är temporärt felfungerande. Tryck och håll ner knappen för att återställa enheten.

*För ögonmasken, för försiktigt enheten runt hela ögonområdet och alternera mellan 
höger och vänster öga tills behandlingens slut.
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GARANTIVILLKOR
REGISTRERA GARANTI 
Registrera och aktivera din två års produktgaranti och tio års kvalitetsgaranti via FOREO-appen.

2 ÅRS PRODUKTGARANTI
FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum. Garantin omfattar
tillverkningsfel eller materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar
produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått 
på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller 
ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort
en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta 
anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna validera din garanti vänligen spara originalkvitto från inköpet 
tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. Streckkoden som finns under maskförpackningen 
garanterar maskens autenticitet.

Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt konto på www.foreo.com och välja att göra ett
garantianspråk. Fraktkostnader betalas inte tillbaka. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som
konsument och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

10 ÅRS KVALITETSGARANTI
Som en förlängning av FOREOs TVÅ (2) års produktgaranti, ger FOREOs TIO (10) års kvalitetsgaranti ägare rätt att
köpa en ny enhet från www.foreo.com för 50% av priset.

Om du inte hittar svaret på din specifika fråga i felsökningssektionen eller om du har ytterligare frågor
gällande enhetens funktionalitet, vänligen besök www.foreo.com/support.

AVFALLSHANTERING
Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för
återvinning av avfall).

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras
till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra sig om att enheten
återvinns korrekt, hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors välmående
som kan komma av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material kommer också hjälpa till att bevara
naturliga resurser.

För mer information om återvinning av din enhet, vänligen kontakta din lokala hushållsservice eller inköpsställe.

Om UFO inte ansluter till FOREO-appen: 
• Starta om din Bluetooth och försök att återansluta.
• Starta om FOREO-appen.
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SPECIFIKATIONER
MATERIAL:   Kroppssäker silikon & PC + ABS
FÄRG:    Pearl Pink/Mint/Fuchsia
STORLEK:   72,5 mm x 31,4 mm
VIKT:    146,2g
BATTERI:   Li-Ion 1050mAh 3.7V
ANVÄNDNING:  Upp till 40 användningar per laddning
STANDBY:   180 dagar
FREKVENS:   180 Hz
MAX LJUDNIVÅ:  <50 dB
GRÄNSSNITT:   En knapp

Disclaimer: All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något
ansvar för fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna enhet. Vidare
förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar över tid i dess innehåll, 
utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för verksamheten kan
upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Denna enhet överensstämmer med del 15 I FCC-reglerna.
Användning är föremål för följande två villkor:
(1) Den här apparaten får inte orsaka skadliga störningar.
(2) Den här enheten måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

RF-exponeringsdeklaration: Denna utrustning överensstämmer med FCC-strålningsexponeringsgränser angivna för
en oövervakad miljö. Enheten har utvärderats för att uppfylla det allmänna kravet på RF-exponering. Enheten kan
användas i bärbart exponeringstillstånd utan begränsning.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

©2018 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.
IMPORTÖR OCH DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN
IMPORTÖR OCH DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA TILLVERKAD
FÖR FOREO AB DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SVERIGE. 
WWW.FOREO.COM
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BORTTAGNING AV BATTERI


