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FELSCKNING 

LED-lampan blinkar inte nar laddaren ar inkopplad 

• Batteriet ar fulladdat och redo for upp till 450 kompletta rengoringsbehandlingar.

• Batteriet ar helt urladdat och det tar flera minuter in nan lam pan aktiveras.

• Sladden ar inte ratt isatt. Kontrollera vagguttaget och laddningsuttaget.

LUNA™ startar inte nar du trycker pa knappen i mitten 

• Batteriet ar urladdat. Ladda LUNA".

• Knapparna ar lasta. Las upp dem genom att halla in knapparna + och - samtidigt.

Det gar inte att stanga av LUNA™ och/eller manoverknapparna reagerar inte 

FOREO 

• Mikroprocessorn ar tillfolligt ur funktion. Satt i laddningssladden for att aterstalla normal funktion

Silikonytorna pa din LUNA™ har fatt en kladdig eller bubblig struktur 

• Anvand inte apparaten. Silikon ar ett mycket slitstarkt material, men det kan bli forstort under
vissa omstandigheter- se avsnittet Rengoring, forvaring och sakerhet i denna manual for rad om
hur du undviker det.

Om du har andra problem med din LUNA™ , eller om du har nagra fragor om anvandningen, ga in pa 
Customer Care pa www.foreo.com och fyll i Help Desk-formularet. 

FOREOS 2-ARIGA PRODUKTGARANTI 

FOREO lamnar garanti i TVA (2) AR pa produkten raknat fran inkopsdatum. Garantin galler tillverknings
och materialfel. Om du upptacker ett fel och kontaktar FOREO inom den 2-ariga garantiperioden, 
ersatter FOREO, efter en egen bedomning, apparaten kostnadsfritt. 

Garantin omfattar delar som paverkar  apparatens f unktion. Den omfattar  INTE slitage och 
utseendemassig paverkan pa grund av normal anvandning, eller skador som har orsakats genom 
olyckshandelser, felaktig anvandning eller slarv. Garantin upphor att gal la vid varje forsok att skruva isar 
apparaten (eller tillbehoren). 

For att kunna utnyttja garantin kravs det att garantikraven framfors inom garantiperioden. Behal I darfor 
kvittot pa kopet under hela garantiperioden. 

For att kunna utnyttja garantin maste du forsta registrera ett konto pa www.foreo.com och logga in pa det, 
och sedan valja alternativet att fora fram ett garantikrav. Du far ett RMA-nummer (Return Merchandise 
Authorization) som maste skickas in tillsammans med FOREO-produkten till narmaste FOREO-kontor. 
Det utgar ingen ersattning for portot. Detta atagande galler utover dina konsumentrattigheter och 
paverkar inte pa nagot satt dessa rattigheter. 




