MÁSCARA INTELIGENTE
TERMOATIVADA POR LED

MANUAL COMPLETO
DO USUÁRIO
INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o UFO mini, o primeiro passo para um cuidado da pele como você nunca viu. Antes de
começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia de máscaras sofisticadas no conforto do seu lar,
leia atentamente as instruçõ es contidas nesse manual.
Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize o produto somente conforme previsto e
descrito neste manual.
ADVERTÊNCIA: NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO NESSE EQUIPAMENTO.

APRESENTAÇÃO DO UFO mini

Pequeno, simples e projetado para aplicar uma máscara de maneira mais inteligente, o UFO mini oferece
um tratamento facial completo, em casa ou na rua. Esse aparelho vibrante conta com terapia de luz LED e
a deliciosa termoterapia. Graças às pulsações T-Sonic, a tecnologia inovadora do UFO mini faz com que a
essência da máscara penetre profundamente na pele, para selfies deslumbrantes em 90 segundos.

DESCUBRA SEU UFO mini
BOTÃO UNIVERSAL
LIGA/DESLIGA o aparelho e
seleciona os tratamentos

LUZES INDICADORAS
Informa qual tratamento você
está prestes a aproveitar
LUZ LED RGB
LED de espectro pleno oferece
uma variedade de benefícios no
cuidado da pele

SILICONE DE GRAU MÉDICO
Ultra-higiênico e super macio

ANEL DE FIXAÇÃO
Mantém a Máscara UFOativada
no lugar
TECNOLOGIA DE HIPERINFUSÃO
Termoterapia + Pulsações T-Sonic

MÁSCARA UFO-ATIVADA
Exclusivamente formulado
para tecnologia UFO

APLICATIVO FOREO
Sincroniza automaticamente
os tratamentos com máscaras
inteligentes pré-programados
no UFO mini

PORTA DE CARREGAMENTO
Até 40 usos com 2,5 horas de
recarga

SUPORTE
Protege e serve de
suporte ao UFO mini para que
seque mais rápido
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CABO USB
Recarregue a qualquer
momento, em qualquer
lugar

COMO USAR
1
2
3

Baixe o aplicativo FOREO.

UFO

TM

Pressione o botão para ligar o UFO mini.
Acesse o aplicativo, escaneie o código de barras da máscara e siga as
instruções.

Baixe o aplicativo FOREO aqui
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Remova o anel de fixaçã o Remova a Máscara UFO- Prenda a máscara no
Aproveite o seu
do UFO mini.
Ativada da embalagem. aparelho encaixando o
tratamento com máscara
anel de fixaçã o de volta no inteligente.
seu lugar, com a logo da
FOREO voltada para cima.

ACRESCENTAR UMA NOVA MÁSCARA
Os tratamentos Make My Day e Call It a Night já foram pré-programados no seu aparelho. Todos os demais
tratamentos com máscara precisam ser ativados através do aplicativo no primeiro uso. Após a ativaçã o, a rotina
poderá ser acessada através do aplicativo ou usando o botão universal.
Make My Day
Call It a Night

H2Overdose
Tratamentos
com máscaras
adicionais*
*Nem todas as máscaras UFO-ativadas são compatíveis com o UFO mini

USAR O UFO SEM O APLICATIVO
1
2
3

Pressione o botão para ligar o UFO mini.
Pressione uma vez para ativar o tratamento Make My Day, duas vezes para ativar o tratamento Call
It a Night, e assim por diante para cada máscara. Por exemplo, se H2Overdose estiver na posiçã
o 3 no seu aplicativo, pressione o botão universal uma vez para ligar o UFO mini e em seguida
pressione 3 vezes para ativar o tratamento H2Overdose.
A rotina de tratamento começará após 10 segundos de luz rosa piscando.

QUER AINDA MAIS?
Se um tratamento UFO mini não foi suficiente, pressione o botão universal novamente nos 30 segundos após
o final da rotina para recomeçar o mesmo tratamento!
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APLICAÇÃO

1

Comece com a pele limpa e seca. Recomendamos a limpeza com o
LUNA para melhores resultados. Deslize o UFO mini por toda a pele,
para distribuir a essência de maneira uniforme.
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Utilize o UFO mini para massagear a fórmula por toda a pele com um
movimento circular. Mova o aparelho pelo rosto no sentido horário,
começando pelo queixo, em seguida subindo pela bochecha esquerda
e pela testa. Continue descendo pela bochecha direita até o queixo e
o pescoço. Repita esse movimento até o final do tratamento.
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Quando o tratamento acabar, aplique cuidadosamente qualquer
essência que tiver sobrado na sua pele, ou remova o excesso com um
disco de algodão.
Aplique em seguida o creme hidratante que preferir.

*No caso da máscara para os olhos, deslize o aparelho cuidadosamente no contorno dos
olhos, alternando entre o olho esquerdo e o direito até o final do tratamento.

COMO LIMPAR O UFO mini
Remova o anel de fixaçã o e descarte a máscara. Como o UFO mini é 100% à prova d'água, você pode
enxaguar o UFO mini e o anel de fixaçã o em água morna corrente. Em seguida, basta secar o aparelho com
uma toalha limpa, encaixar o anel de fixaçã o e colocar o UFO mini de volta no suporte.
OBSERVAÇÃO: Nunca limpe com produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona, pois podem irritar a
pele e danificar o silicone.

IMPORTANTE

PARA MAIOR SEGURANÇA:
• UFO mini foi concebido para ser usado exclusivamente com as máscaras que o acompanham. O aparelho não
deve jamais ser colocado diretamente em contato com a pele quando estiver ligado.
• Se tiver qualquer problema de pele ou preocupaçã o médica, consulte um dermatologista antes de usar.
•O
 uso do UFO mini deve ser confortável - se sentir qualquer desconforto, interrompa imediatamente o
uso e consulte um médico.
• Tenha muito cuidado ao usar o UFO mini nas regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou
nos próprios olhos.
• Por questões de higiene, não recomendamos que seu UFO mini seja utilizado por qualquer outra pessoa.
• Evite deixar o aparelho diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha a calor extremo ou água fervente.
•O
 uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas
exige supervisão cuidadosa.
• Interrompa o uso desse produto se parecer danificado. Esse produto não contém peças reparáveis.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Precauçõ es a serem tomadas no caso de mudanças no desempenho do UFO mini.
Se o UFO mini não ligar ao pressionar o botão universal:
• A bateria está vazia. Recarregue o UFO mini com o carregador USB até que o indicador luminoso emita uma luz
constante. Uma recarga completa de 2,5 horas dura até 40 tratamentos.
Se o UFO mini não desliga e/ou os botões da interface não respondem:
• O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar
o aparelho.
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Se o UFO mini não sincroniza com o aplicativo FOREO:
• Desligue e ligue o Bluetooth para tentar reconectar.
• Feche o aplicativo FOREO e abra-o novamente.
Se não encontrou a resposta para sua pergunta nesta seçã o, ou tiver quaisquer dúvidas sobre a operaçã o
do aparelho, por favor acesse www.foreo.com/support.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA
Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos e Garantia de Qualidade de 10 anos, registre o produto através do aplicativo
FOREO.
GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS
A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra
defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do Uso Normal deste produto. A garantia cobre
as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioraçã o cosmética causada pelo
desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou
desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.
Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir
o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicála.
Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra junto com essas condiçõ es de garantia durante
o período de garantia. O código de barras localizado na parte inferior da caixa das máscaras comprova a sua
autenticidade.
Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida a
opçã o de reivindicaçã o de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa açã o é uma adiçã o aos seus
direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.
GARANTIA DE QUALIDADE DE 10 ANOS
Além dos termos da Garantia Limitada de DOIS (2) anos da FOREO, a Garantia de Qualidade de DEZ (10) anos
permite aos donos de aparelhos comprarem um novo em www.foreo.com, a um custo 50% menor que o valor listado.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte com equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema
de reciclagem).

O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim
levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir
possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente.
A reciclagem de materiais também ajuda na conservaçã o de recursos naturais.
Para mais informaçõ es sobre como reciclar seu aparelho, por favor entre em contato com serviços de coleta de
resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.
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REMOÇÃO DA BATERIA
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ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS: 				Silicone & PC biocompatível + ABS
COR: 					Pearl Pink/Mint/Fuschia
TAMANHO: 				72,5 mm x 31,4 mm
PESO: 					100 g
BATERIA: 				Li-Ion 1050 mAh 3.7V
USO: 					Até 40 usos por carga completa
BATERIA NO MODO DE ESPERA:
180 dias
FREQUÊNCIA: 				180 Hz
NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: 		
<50 dB
INTERFACE: 				1 botão
Renúncia: Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem
responsabilidade ou sujeiçã o por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso
desse aparelho. A FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicaçã o e fazer alteraçõ es periódicas no seu conteúdo,
sem obrigaçã o de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.
Quaisquer alteraçõ es ou modificaçõ es não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade
podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a
parte 15 das Regras da FCC. A operaçã o está sujeita às duas condiçõ es seguintes:
(1) Este aparelho não pode provocar interferências nocivas.
(2) Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que podem causar uma operaçã o
indesejada.
Declaraçã o sobre exposiçã o a RF: Este equipamento está em conformidade com os limites de exposiçã o a radiaçã
o em casos de ambientes não controlados estabelecidos pela FCC. Este aparelho foi avaliado para atender a requisitos
gerais de exposiçã o a RF. O aparelho pode ser usado em condiçõ es de exposiçã o portátil sem restriçã o.
O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.
©2018 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 ESTOCOLMO, SUÉCIA
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA
FABRICADO POR FOREO AB.
PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIA.
WWW.FOREO.COM
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