






FOREO 

SOLU<;OES DE PROBLEMAS 

Os indicadores LED nao piscam quando o carregador esta conectado? 

• A bateria esta completamente carregada, e pronta para ser usada em ate 300 rotinas completas.

• A bateria esta descarregada e exige al guns minutos para reconhecer que o cabo de recarga esta conectado.

• 0 cabo de recarga nao esta conectado corretamente. Verifique o carregador USB ea  porta de carregamento.

0 LUNA™ mini nao liga quando o botao central e pressionado? 

• A bateria esta vazia. Recarregue o seu LUNA™ mini. 

0 LUNA™ mini nao desliga e/ou o botao da interface nao respond em? 

• 0 microprocessador esta temporariamente com defeito. Conecte o cabo de recarga para
restaurar as fun96es.

A superffcie de silicone do LUNA'" mini se degradou a uma textura pegajosa ou com bolhas? 

• Descontinue o uso. 0 silicone e um material duradouro, mas pode se degradar sob determinadas
condi96es - consulte a se9ao sobre Limpeza, Armazenamento e Seguran9a para saber como
prevenir tal degrada9ao.

™ Se voce tiver outros problemas com seu LUNA mini, ou tiver quaisquer duvidas sobre sua opera9ao, 
por favor acesse a pagina de Atendimento ao Cliente em www.foreo.com e preencha o formulario de 
Servic;o de Apoio ao Consumidor. 

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS  

A FOREO garante esse aparelho por um perrodo de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, 
contra defeitos causados pela mao de obra ou materiais. Se encontrar um defeito e notificar a FOREO 
durante o perrodo de garantia de 2 anos, a FOREO ira, a seu criteria, substituir o aparelho gratuitamente. 
A garantia cobre as pec;:as que infiuenciam no funcionamento do aparelho. Ela NAO cobre a deteriora9ao 
cosmetica causada pelo desgaste natural com o uso, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e 
negligencia. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acess6rios) anulara a garantia. 

E necessario fornecer provas razoaveis de que a garantia ainda esta em vigor ao reivindica-la. Por esse 
motivo, por favor guarde o recibo original de compra durante o perrodo de garantia. 

Para reivindicar sua garantia, primeiro voce devera se registrar e fazer o login na sua conta em 
www.foreo.com, e selecionar em seguida a op9ao de reivindica9ao de garantia. Voce recebera um 
numero de Autorizac;:ao para Retorno do Produto (RMA), que devera ser enviado com o produto ao 
escrit6rio FOREO mais pr6ximo de voce. Os custos de envio nao sao reembolsaveis. Essa ac;:ao e uma 
adi9ao aos seus direitos legais como consumidor e nao afeta esses direitos de forma alguma. 




