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LUNA 3 ÖVERSIKT
Möt LUNA 3, skönhetsbranschens mjukaste hudvårdsapparat. Med 30% mjukare silikonknoppar och T-Sonic-teknik 
avlägsnar LUNA 3 smuts, fett och talgöverskott med en 1-minutsrengöring, medan massagerutinen gör att din hud 
blir lenare och ser yngre ut.

LUNA 3 används i rengöringsläget som en del av din dagliga ansiktsrengöring och avger T-Sonic-pusleringar som 
rengör din hy mer på djupet jämfört med vanlig rengöring för hand. Smuts, fett och döda hudceller avlägsnas 
och förbättrar hudens absorbering av dina hudvårdsprodukter. I massageläget kan du välja mellan en rad olika 
appguidade massagerutiner som använder skonsamma T-Sonic-pulseringar som hjälper till att sudda ut de synliga 
tecknen på åldrande.

Med sina tre olika borsthuvuden, särskilt anpassade för varje hudtyp, banar LUNA 3 vägen för en hälsosammare hy 
som ser yngre ut.

BRUKSANVISNING
KOMMA IGÅNG
Gratulerar till att du har tagit första steget mot att upptäcka en smartare hudvård med ditt köp av LUNA 3. Läs 
noggrant igenom bruksanvisningen innan du börjar njuta av alla fördelar av avancerad hudvårdsteknik hemma hos 
dig.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd bara apparaten i dess tänkta syfte, och i 
enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

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

LÄR KÄNNA DIN LUNA 3

T-SONIC-PULSERINGAR
Rengör effektivt med 
upp till 8 000 pulseringar 
per minut med 16 olika 
intensitetsnivåer

LADDNINGSPORT 
Upp till 650 användningar per 
laddning. 100% vattenfast 
förslutning

EXTRA MJUKT OCH 
ULTRAHYGIENISKT 
SILIKON
35 gånger mer hygienisk 
än borstar av nylon och 
passar alla hudtyper. 

BPA- och ftalatfri

UNIVERSELL KNAPP
Slår på och av enheten, och 
sätter enheten i Bluetooth-
kopplingsläge

INDIKATORLAMPA
Blinkar för att indikera att 
enheten är i Bluetooth-
kopplingsläge och när 
enheten måste laddasSMART SVENSK DESIGN

Särskilt anpassade för varje 
hudtyp, inga utbytesborstar 
krävs

LYFTANDE 
ANSIKTSMASSAGE
Målinriktade massagerutiner 
ger huden ett fastare och yngre 
utseende

FÖRVARINGSPÅSE
Praktisk förvaring, för hudvård 

på resande fot

INTERAKTIV FOREO-APP
Styr enhetens inställningar och 
välj en lyftande massagerutin 

som passar dig

2ML SERUMVARUPROV
Ger en perfekt grund för din 

lyftande massage

USB-KABEL
Ladda när som helst, var du än 

befinner dig
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SÅ ANVÄNDER DU LUNA 3

RENGÖRINGSLÄGET

Lås upp och registrera din enhet genom att aktivera Bluetooth på din mobiltelefon eller surfplatta. Tryck 
sedan på universalknappen för att koppla enheten till FOREO-appen och ställ in dina rengöringsinställningar. 
Vi rekommenderar rengöring med LUNA 3 i 1 minut varje morgon och kväll.
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Ta bort all makeup, fukta huden och applicera sedan din
FOREO-rengöringsprodukt.

Tryck på universalknappen igen för aktivera rengöringsläget.

Rengör med cirkulära rörelser på kinder och panna, glid upp 
och ner längs näsan. 

Tryck och håll ned knappen i 3 sekunder för att stänga av 
enheten.

Skölj och badda ansiktet torrt. 

LYFTANDE MASSAGELÄGE
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Applicera FOREO-serum på ren, torr hud.

Följ anvisningarna i FOREO-appen för att aktivera den 
lyftande massagerutin du önskar.

Följ upp med valfri hudkärm.

ATT RENGÖRA LUNA 3

Rengör alltid din LUNA 3 grundligt efter användning. Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade eller 
korniga rengöringsmedel och peeling-produkter eftersom de kan skada de mjuka silikonknopparna på din 
LUNA 3. Badda ansiktet torrt med en luddfri trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREOs 
silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efter användning för bästa resultat.

NOTERA: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton, då de kan irritera 
huden och skada silikonet.

OBS! För att hålla din enhet i optimalt skick bör du undvika lerbaserade, silikonbaserade eller korniga 
rengöringsmedel, då de kan skada silikonet. Om de långa silikonknopparna trasslar ihop sig borstar du dem i 
valfri riktning tills de återgår till sin normala position.  

* Enheten stängs automatiskt av när rutinen är slutförd.
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VIKTIGT
FÖR OPTIMAL SÄKERHET:

• Om du lider av en hudsjukdom, kontakta din hudläkare före användning.

•     Det ska vara behagligt att rengöra ansiktet med LUNA 3. Om du upplever obehag ska du omedelbart avbryta 
behandlingen och uppsöka läkare.

•  Var extra försiktig när du rengör huden under ögonen och se till att apparaten inte kommer i kontakt med 
ögonlock eller själva ögat.

• Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar din LUNA 3 med någon annan.

• Lämna inte LUNA 3 i direkt solljus och utsätt den aldrig för stark värme eller kokande vatten.

•  Stor aktsamhet krävs när apparaten används på eller i närheten av barn. Detsamma gäller för personer med 
nedsatta fysiska eller mentala förmågor.

• Sluta omedelbart att använda produkten om den verkar skadad på något sätt. Denna produkt innehåller inga slitdelar.

•  Med hänsyn till effektiviteten i FOREOs rengörings- och massage-rutiner, rekommenderar vi inte att du använder 
din LUNA 3 i mer än 3 minuter åt gången.

•  Använd endast enheten för avsett bruk som beskrivs i bruksanvisningen. Om du inte hittar svaret på din fråga 
eller om du har andra frågor angående enhetens funktion ber vi dig besöka foreo.se/support.

FELSÖKNING
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ATT VIDTA I HÄNDELSE AV ÄNDRINGAR I PRESTANDA HOS LUNA 3.

Om LUNA 3 inte aktiveras när mittknappen trycks ned:

•  Batteriet är slut. Ladda med hjälp av USB-laddningskabeln i 2 timmar tills batteriet är fulladdat och starta om 
enheten genom att hålla ned av/på-knappen. 

Om LUNA 3 inte går att stänga av och/eller gränssnittsknappen inte svarar:

• Tillfälligt fel i mikroprocessorn. Tryck och håll ned av/på-knappen för att starta om enheten.

Om LUNA 3 inte synkroniseras med FOREO-appen: 

• Stäng av Bluetooth och sedan på igen för att återansluta.
• Stäng FOREO-appen och öppna den igen för att starta om processen.

GARANTIVILLKOR
REGISTRERA GARANTI
Registrera dig med hjälp av FOREO-appen eller bseök foreo.com/sv/product-registration för att aktivera din 2 års 
begränsade garanti. 

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. 

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.
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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.

BORTTAGNING AV BATTERI
OBS! Denna process går inte att ångra. Om enheten öppnas upphävs garantin. Denna åtgärd ska endast vidtas när enheten 
ska kasseras.

Eftersom enheten innehåller ett litiumjonbatteri måste batteriet tas ut innan kassering och ska inte kastas med hushållsavfall. 
För att ta ut batteriet avlägsnar du det yttre silikonlagret och öppnar sedan det inre plastskalet. Ta ut batteriet och kassera 
det i enlighet med lokala miljöbestämmelser. Använd handskar under denna process för din egen säkerhet. Visuella anvisningar 
följer nedan:

SPECIFIKATIONER
MATERIAL: Kroppssäker silikon & PC + ABS
FÄRG: Pink (normal hud), Blue (kombinerad 
hud), Lavender (känslig hud) 
STORLEK: 102*82.5*39.2mm
VIKT: 126g

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.

BATTERI: Li-ion 850mAh 3.7V
ANVÄNDNING: Upp till 650 användningar
STANDBY: 90 dagar
FREKVENS: 100 Hz
HÖGSTA LJUDNIVÅ: <50dB
GRÄNSSNITT: En knapp

MODELLEN KAN ÄNDRAS FÖR FÖRBÄTTRINGAR UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.
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