
MANUAL ONLINE

FERRAMENTA DE LIMPEZA 
FACIAL PROFUNDA PARA A 
PELE E A BARBA



2

INTRODUÇÃO AO LUNA™ 3 MEN
Conheça o LUNA™ 3 MEN, a ferramenta de limpeza facial que cuida da sua pele e deixa você despreocupado. Com 
filamentos de silicone firmes, porém delicados e a tecnologia T-Sonic™, o LUNA™ 3 MEN limpa e condiciona a sua pele e 
barba, removendo a sujeira que se acumula no rosto em apenas 1 minuto, enquanto uma massagem facial relaxante ajuda 
a suavizar o inchaço nas linhas finas do rosto, deixando sua pele energizada.

Ao usá-lo como parte da sua rotina de limpeza diária, o Modo de Limpeza do LUNA™ 3 MEN canaliza pulsações T-Sonic™ 
para proporcionar uma limpeza ainda mais profunda que uma simples lavagem com as mãos, removendo sujeira, óleo 
e células mortas da pele para diminuir a acne, remover pelos encravados, evitar as abrasões causadas pelas lâminas de 
barbear e prolongar em até 2x a durabilidade das lâminas.

O Modo Massagem pode ser usado em seguida usando a superfície de trás do LUNA™ 3 e pressionando as saliências 
concêntricas levemente sobre a pele, enquanto as pulsações T-Sonic™ realizam uma massagem relaxante que potencializa 
a ação dos seus produtos anti-idade na pele.

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO
INTRODUÇÃO
Parabéns por ter tomado esse primeiro passo rumo à descoberta de um cuidado da pele mais inteligente, ao 
adquirir o LUNA™ 3 MEN. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de 
cuidado da pele no conforto do seu lar, por favor, leia atentamente as instruções 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.

CONHECENDO O SEU APARELHO

PORTA DE 
CARREGAMENTO
Até 650 usos por carga. 
100% à prova d’água.

BOTÃO UNIVERSAL 
Liga e desliga o aparelho 
e ativa o Bluetooth para o 
modo de pareamento.

INDICADOR LUMINOSO
Pisca para indicar que o 
aparelho está no modo de 
pareamento por Bluetooth 
e avisa quando o aparelho 
precisa ser recarregado.

DESIGN SUECO INTELIGENTE
Customizado para cada tipo 
de pele, sem necessidade de 
repor a cabeça da escova.

SALIÊNCIAS CONCÊNTRICAS
Realizam uma massagem facial 
relaxante que potencializa a ação 
dos seus produtos anti-idade na 
pele.

BOLSA DE TRANSPORTE
Prático para levar o aparelho 

ao se deslocar

APLICATIVO INTERATIVO 
FOREO

Controle as configurações do 
aparelho e suas preferências

AMOSTRA SÉRUM 2ML
A base perfeita para sua 

massagem firmadora

CABO USB
Recarregue a qualquer 

momento e em qualquer lugar 
com o cabo USB

SILICONE RESISTENTE 
À BACTÉRIAS
35 mais higiênico que 
cerdas de nylon, livre 
de BPA e de ftalatos e 
apropriado para todos 
os tipos de pele. 

PULSAÇÕES T-SONIC™
16 intensidades e 8.000 
pulsações por minuto para 
uma limpeza profunda e 
eficaz. 
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COMO USAR O LUNA™ 3 MEN

MODO DE LIMPEZA

Para desbloquear e registrar o aparelho, ative o Bluetooth no seu celular ou tablet e pressione o botão 
universal para conectar ao aplicativo FOREO For You e configurar as suas preferências.
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Molhe o rosto e aplique seu produto regular de limpeza. 
Em seguida, molhe o aparelho.

Pressione o botão universal novamente para ativar o aparelho.

Limpe o rosto usando movimentos circulares nas bochechas, 
testa e queixo, e deslizando para cima e para baixo no nariz.

Pressione e mantenha o botão durante 3 segundos para 
desligar o aparelho.

Enxágue e seque o rosto.

MODO DE MASSAGEM
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Aplique o sérum de sua escolha sobre a pele limpa e seca 
para melhores resultados, antes de pressionar o botão 
universal para ligar o aparelho.

Pressione as saliências concêntricas da parte de trás do 
aparelho sobre a pele e deslize pelas bochechas, testa e 
queixo devagar, com movimentos para cima em direção 
aos cabelos, usando uma pressão suave.

Finalize com o hidratante de sua preferência.

COMO LIMPAR O APARELHO

Sempre limpe bem o LUNA™ 3 MEN após cada uso. Lave a superfície da escova com água e sabão, e enxágue 
com água morna. Evite usar produtos à base de argila, silicone ou esfoliantes com textura granulada, pois 
podem danificar o silicone macio do LUNA™ 3. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Após o uso, 
recomendamos pulverizar o aparelho com o Spray de Limpeza de Silicone FOREO e enxaguar em água morna 
para melhores resultados.

OBSERVAÇÃO: Nunca use produtos que contenham álcool, petróleo ou acetona, pois podem irritar a pele e 
danificar o silicone.

OBSERVAÇÃO: Se os filamentos de silicone se emaranharem, basta escová-las delicadamente em qualquer 
direção para que retornem à posição original.

* O aparelho desligará automaticamente após 1 minuto.

COMO LIMPAR O SEU DISPOSITIVO
Sempre limpe bem o seu dispositivo após o uso. Lave a superfície da escova com água e sabão, enxaguando com 
água morna. Evite usar loções adstringentes e esfoliantes à base de argila ou silicone, pois podem danificar os 
pontos de contato de silicone macio do dispositivo. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Após o 
uso, recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna para melhores 
resultados.

AVISO: Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, derivados de petróleo ou acetona, pois podem irritar 
a pele e danificar o silicone.
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IMPORTANTE
PARA MAIOR SEGURANÇA:

• Se você tiver algum problema de pele ou preocupação médica, por favor consulte um dermatologista antes  
   de usar. 

• A limpeza usando o LUNA™ 3 MEN deve ser confortável - se você sentir algum desconforto, interrompa ime 
   diatamente o uso e consulte um médico. 

• Tenha muito cuidado ao limpar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios  
   olhos. 

• Por questões de higiene, não recomendamos dividir o aparelho com outra pessoa.

• Evite deixar o aparelho no sol e nunca o deixe exposto ao calor extremo ou à água fervente. 

• O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades mentais e físicas reduzidas exige  
   supervisão cuidadosa.

• Interrompa o uso desse produto se parecer danificado. Esse produto não contém peças reparáveis.

• Devido à eficiência das rotinas de limpeza FOREO, recomendamos que o LUNA™ 3 MEN não seja utilizado por  
   mais de 3 minutos seguidos.

• Use esse aparelho somente para o uso previsto e descrito neste manual. Se não encontrou a resposta para  
   uma pergunta específica, ou se tiver outras perguntas sobre a operação do aparelho, acesse foreo.com/support.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS NO CASO DE ALTERAÇÕES NO DESEMPENHO DO LUNA™ 3 MEN

Se o LUNA™ 3 MEN não ligar ao pressionar o botão central: 

•  A bateria está vazia. Recarregue usando o cabo de recarga USB durante 2 horas até estar totalmente recarregado 
e em seguida reinicie o aparelho mantendo o botão universal pressionado.

Se o LUNA™ 3 MEN não desligar e/ou os botões da interface não respondem:

• O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar  
   o aparelho.

Se o LUNA™ 3 MEN não sincroniza com o aplicativo FOREO For You:

• Desligue e ligue o Bluetooth e tente reconectar novamente.
• Feche o aplicativo FOREO For You e abra novamente para reiniciar o processo.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA
REGISTRO DA GARANTIA
Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre seu produto através do aplicativo FOREO For You ou acesse 
www.foreo.com/product-registration para mais informações.

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 aparelho. A garantia cobre as peças que 
influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração 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 reivindicá-la. Por 
esse motivo, guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida a 
opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus 
direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

.
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INFORMAÇÃO DE DESCARTE
Descarte com equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema coleta 
seletiva). 

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 conse-
quências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais 
também ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança 
ou no local de compra.

REMOÇÃO DA BATERIA
OBSERVAÇÃO: esse processo é irreversível. A abertura desse aparelho anulará a garantia. Essa ação só deve ser executada 
se desejar descartar o aparelho.

A bateria desse aparelho é composta de íons de lítio e por esse motivo, deverá ser removida antes do descarte e não deve 
ser descartada junto com o lixo doméstico. Para remover a bateria, retire a cabeça da escova, recorte e solte a cobertura 
de silicone, abra a carcaça plástica e remova a bateria, descartando-a conforme as regulações ambientais locais. Para sua 
segurança, use luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:

ESPECIFICAÇÕES
MATERIAIS: Silicone biocompátivel e plástico ABS
CORES:  Preto
TAMANHO: 102 x 82,5 x 39,2 mm
PESO: 126g
BATERIA: Li-ion 850 mAh 3.7V

Renúncia: Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem 
responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse 
aparelho. Ademais, a FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu con-
teúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças. 

Qualquer alteração ou modificação não aprovada expressamente pela parte responsável pela conformidade pode 
anular a autoridade do usuário em operar o equipamento. Este aparelho está em conformidade com a parte 15 das 
Normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este aparelho não pode provocar inter-
ferências nocivas, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que poderá 
causar operação indesejada.

Declaração sobre exposição à RF: Este equipamento cumpre os limites da FCC de exposição a radiações especificados 
para um ambiente não controlado. Este aparelho foi avaliado e está de acordo com as exigências gerais de exposição 
à RF. Esse aparelho pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

DURAÇÃO: até 650 dias
MODO DE ESPERA: 90 dias
FREQUÊNCIA: 100 Hz
NÍVEL MÁX. DE RUÍDO: <50dB
INTERFACE: 1 botão

O MODELO PODERÁ SER MODIFICADO PARA MELHORIAS SEM AVISO PRÉVIO.
©2020 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525  E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA AUS.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA

FABRICADO POR FOREO AB PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIA
WWW.FOREO.COM
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