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APRESENTAÇÃO DO UFO mini
Pequeno, simples e projetado para aplicar uma máscara de maneira mais inteligente, o UFO mini oferece uma 
massagem facial completo, em casa ou na rua. Graças às pulsações T-Sonic, a tecnologia inovadora do UFO 

segundos. 

DESCUBRA SEU UFO mini

MANUAL COMPLETO
DO USUÁRIO

INTRODUÇÃO

do seu lar, leia atentamente as instruçõ es contidas nesse manual.

descrito neste manual.

Exclusivamente formulado
para tecnologia UFO

Protege e serve de
suporte ao UFO mini para que

seque mais rápido

Recarregue a qualquer
momento, em qualquer

lugar

Sincroniza automaticamente
as massagens com máscaras

inteligentes pré-programados
no UFO mini

Ultra-higiênico e super macio

 o aparelho e
seleciona as massagens

Mantém a Máscara UFOativada
no lugar

Pulsações T-Sonic

Até 40 usos com 2,5 horas de
recarga
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COMO USAR
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instruções.

4 5 6 7

do UFO mini.
Prenda a máscara no

seu lugar, com a logo da

massagem com máscara
inteligente.

!

.

com máscaras 
adicionais*

UFO    TM
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COMO LIMPAR O UFO mini

.

OBSERVAÇÃO: Nunca limpe com produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona, pois podem irritar a
.
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IMPORTANTE
PARA MAIOR SEGURANÇA:
• 

   deve jamais ser colocado diretamente em contato com a pele quando estiver ligado. 
•  O uso do UFO mini deve ser confortável - se sentir qualquer desconforto, interrompa imediatamente o 

• 

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:

 

Se o UFO mini não desliga e/ou os botões da interface não respondem:

.
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TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA
REGISTRO DE GARANTIA 

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS 

autenticidade.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Se o UFO mini não sincroniza com o aplicativo FOREO: 
• 
• 
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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, 

 

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.

©2018 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

1

4

2

5

3

6

REMOÇÃO DA BATERIA

DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTRIBUIDORA NOS AUSTRÁLIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SWEDEN.
FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM


