
AKILLI YÜZ TEMİZLEME VE 
SIKILAŞTIRMA MASAJI
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LUNA 3 TANITIM
Güzellik dünyasının en yumuşak cilt bakım cihazı LUNA 3 ile tanışın. %30 daha yumuşak silikon dokunma noktalarına 
ve T-Sonic teknolojisine sahip olan LUNA 3, 1 dakikalık temizleme rutini ile kir, yağ ve fazla sebumu uzaklaştırırken 
hedefli sıkılaştırıcı yüz masajı cildi daha pürüzsüz ve genç görünümlü bırakır.

Günlük temizlik rutininizin bir parçası olarak kullanılan LUNA 3’ün Temizlik Modu, elle yıkamadan çok daha derin 
bir temizlik sunmak ve kir, yağ ve ölü cilt hücrelerinin giderilmesiyle en sevdiğiniz cilt bakım ürünlerinin daha iyi 
emilmesini sağlamak için T-Sonic Titreşimlerini yönlendirir. Sıkılaştırıcı Masaj Modunda, gözle görülebilir yaşlanma 
belirtilerini azaltmak için T-Sonic titreşimleri nazik bir şekilde kullanan uygulama tarafından yönetilen çeşitli masaj 
rutinlerinden birini seçin.

Her cilt tipi için özel olarak tasarlanmış üç fırça başlığı ile LUNA 3, daha sağlıklı ve daha genç görünen bir cildin 
önünü açar.

TAM KULLANIM KILAVUZU
BAŞLANGIÇ
LUNA 3'ü satın alarak daha akıllı cilt bakımını keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Sofistike CİLT 
BAKIM teknolojisinin tüm yararlarından evinizin rahatlığında faydalanmaya başlamadan önce, lütfen birkaç 
dakikanızı bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuya ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TALİMATLARI OKUYUNUZ ve bu ürünü sadece bu kılavuzda tarif 
edildiği gibi amacına uygun şekilde kullanınız.

UYARI: BU CİHAZIN ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA MÜSAADE EDİLMEZ.

LUNA 3'Ü TANIYALIM

T-SONIC TITREŞIMLERI
16 yoğunluk derecesiyle 
dakikada 8000'e kadar 
titreşimle etkili temizlik

ŞARJ BAĞLANTI NOKTASI
Şarj başına 650 kereye kadar 
kullanım. %100 su geçirmez conta

EKSTRA YUMUŞAK 
& ULTRA-HİJYENİK 
SİLİKON
Naylon kıllardan 35 kat 
daha hijyeniktir ve tüm 
cilt tipleri için uygundur. 
BPA ve ftalat içermez

EVRENSEL DÜĞME
Cihazı açıp kapatır ve 
cihazı Bluetooth eşleştirme 
moduna geçirir

GÖSTERGE IŞIĞI
Cihazın Bluetooth 
eşleştirme modunda 
olduğunu ve cihazın 
ne zaman şarj edilmesi 
gerektiğini belirtmek için 
yanıp söner 

AKILLI İSVEÇ TASARIMI
Yedek fırça başlıklarına gerek 
duymadan her cilt tipi için 
özel olarak üretilmiştir

SIKILAŞTIRICI YÜZ 
MASAJI
Hedefli masaj rutinleri cilde 
daha sıkı, daha
 genç bir görünüm verir

SEYAHAT ÇANTASI
Seyahatteyken cilt bakımı için 

cihazı rahatlıkla koruyun

ETKİLEŞİMLİ FOREO 
UYGULAMASI

Cihaz ayarlarını kumanda edin 
ve tercih ettiğiniz sıkılaştırıcı 

masaj rutinini seçin

2ML ÖRNEK SERUM
Sıkılaştırıcı masajınız için 

mükemmel bir temel sağlar

USB KABLOSU
İstediğiniz zaman, istediğiniz 

yerde şarj edin
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NASIL KULLANILIR

TEMİZLİK MODU

Cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için, mobil cihazınızda veya tabletinizde Bluetooth'u etkinleştirin 
ve ardından FOREO uygulamasıyla senkronize etmek için evrensel düğmeye basın ve temizlik tercihlerinizi 
ayarlayın. LUNA 3 ile her sabah ve akşam 1 dakikalık temizlik yapılmasını tavsiye ederiz.
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Tüm makyajı silin, cildi nemlendirin ve FOREO temizleyicinizi 
uygulayın.

Temizleme modunu etkinleştirmek için evrensel düğmeye 
tekrar basın.

Yanaklarda ve alın üzerinde dairesel hareketlerle ve burun 
üzerinde aşağı ve yukarı kaydırma hareketleriyle temizleyin. 

Cihazı kapatmak için düğmeye basın ve 3 saniye basılı tutun.

Yüzünüzü durulayın ve nazikçe kurulayın. 

SIKILAŞTIRICI MASAJ MODU
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Temiz ve kuru cilde FOREO serumu uygulayın.

Tercih ettiğiniz sıkılaştırıcı masaj rutini etkinleştirmek için 
FOREO uygulamasındaki talimatları izleyin.

Tercih ettiğiniz nemlendirici ile devam edin.

LUNA 3 CİHAZINIZIN TEMİZLİĞİ

LUNA 3'ü kullandıktan sonra daima iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabunla yıkayın, ardından ılık suyla 
durulayın. LUNA 3'ün yumuşak silikonuna zarar verebileceği için kil bazlı, silikon bazlı veya tanecikli temizleyiciler, 
kazıyıcılar veya ovalayıcılar kullanmaktan kaçının. Tüy bırakmayan bir bez veya havluyla nazikçe kurulayın. En iyi 
sonuçlar için kullanımdan sonra cihaza FOREO Silikon Temizleme Spreyi püskürtmenizi ve ılık suyla durulamanızı 
öneririz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın, bunlar cildi tahriş edebilir ve silikona 
zarar verebilir.

NOT: Cihazınızı en iyi durumda tutmak için, zarar verebilecekleri için kil bazlı, silikon bazlı veya tanecikli 
temizleyicilerden kaçının. Uzun silikon kıllar karışırsa, normal yerlerine getirmek için herhangi bir yöne doğru 
nazik bir şekilde fırçalayın.  

* Rutin tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

CİHAZINIZIN TEMİZLİĞİ
Cihazınızı kullandıktan sonra daima iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabunla yıkayın, ardından ılık suyla 
durulayın. Cihazın yumuşak silikon dokunma noktalarına zarar verebileceği için kil bazlı, silikon bazlı veya 
tanecikli temizleyiciler, kazıyıcılar veya ovalayıcılar kullanmaktan kaçının. Tüy bırakmayan bir bez veya havluyla 
nazikçe kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihaza FOREO Silikon Temizleme Spreyi püskürtmenizi 
ve ılık suyla durulamanızı öneririz.
NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleriyle cihazınızı asla temizlemeyin, bunlar cildi tahriş 
edebilir veya silikona zarar verebilir.
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ÖNEMLİ
EN ETKIN GÜVENLIK IÇIN:

• Eğer bir cilt sorununuz veya medical endişeleriniz varsa kullanmadan önce lütfen bir dermatoloğa danışınız.

•     LUNA 3 ile temizlik komforlu olmalıdır – eğer rahatsız olursanız hemen kullanımı bırakın ve bir doktora 
danışınız.

•  Göz altı bölgesini temizlerken özellikle özen gösterin ve cihazı göz kapağı veya gözlere temas ettirmeyiniz.

• Hijyen nedeniyle LUNA 3’nizi başka biriyle paylaşmnızı tavsiye etmiyoruz.

• LUNA 3’nizi direk güneş ışığı ile temas ettirmekten kaçınınız ve aşırı ısı ve kaynayan suya maruz bırakmayınız.

•  Bu cihaz çocukların yanı sıra kısıtlı fiziksel veya zihinsel aktivite kabiliyetine sahip kişiler tarafından veya bu 
kişilere uygulanırken yakından takip etmek gereklidir.

• Eğer bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüş gibi görünüyorsa kullanmayı bırakınız. Bu ürünün tamir  
   gerektiren hiç bir parçası bulunmamaktadır.

•  FOREO temizlik ve yaşlanmayı geciktirici rutinlerin etkinliği göz önünde bulundurarak, LUNA 3’nizin Temizlik 
veya Yaşlanmayı Geciktirici Özelliklerini 3 dakikadan uzun süre kullanmamanızı tavisye ederiz.

•  Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Belirli bir sorunuza cevap 
bulamadıysanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen www.foreo.com/support adresini 
ziyaret edin.

ARIZA TEŞHİSİ
LUNA 3'ÜN PERFORMANSINDA DEĞİŞİKLİKLER OLMASI DURUMUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER.

Ortadaki düğmeye basıldığında LUNA 3 etkinleşmiyorsa:

•  Pil bitmiş, Tamamen şarj olana kadar 2 saat boyunca USB şarj kablosunu kullanarak şarj edin ve ardından güç 
düğmesini basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın. 

LUNA 3 kapatılamıyorsa ve/veya arabirim düğmeleri yanıt vermiyorsa:

• Mikroişlemci geçici olarak hatalı çalışıyor. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın ve basılı tutun.

LUNA 3, FOREO uygulamasına senkronize olmuyorsa: 

• Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'u kapatın ve ardından açın.
• FOREO uygulamasını kapatın ve ardından işlemi baştan başlatmak için yeniden açın.

GARANTI SARTLARI VE KOSULLARI
GARANTI KAYDI
2 Yıllık Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO uygulaması üzerinden kayıt olun veya daha fazla bilgi için foreo.
com/product-registration adresini ziyaret edin. 

2-YIL GARANTİ
FOREO, bu cihazı orijinal satın alınma tarihinden itibaren İKİ (2) YILLIK bir süre için hatalı işçilik veya cihazın Normal 
Kullanımından kaynaklanan malzeme kusurlarına karşı garanti eder. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışan 
parçalarını kapsar. Normal aşınma ve eskime veya kaza, yanlış kullanım veya ihmalkarlığın neden olduğu hasarlardan 
kaynaklanan kozmetik bozulmayı kapsamaz. Cihazı (veya aksesuarlarını) açmaya veya çıkarmaya yönelik her türlü 
girişim garantiyi geçersiz kılacaktır.

Bir kusur tespit ederseniz ve garanti süresi içinde FOREO'ya bildirirseniz, FOREO, kendi takdirine bağlı olarak, cihazı 
ücretsiz olarak değiştirecektir. Garanti kapsamındaki hak talepleri, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair 
makul kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizin geçerli olması için orijinal garanti belgenizi garanti süresi boyunca bu 
garanti koşulları ile birlikte saklayın. Maske kutusunun altındaki barkod, maskelerin özgünlüğünü taahhüt eder.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından bir garanti talebinde 
bulun seçeneğini seçmelisiniz. Gönderim masrafları iade edilemez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza bir 
ilavedir ve bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

adresini ziyaret 
edin.
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BERTARAF BİLGİLERİ
Eski elektronik ekipmanların bertarafı (AB ve ayrı atık toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir).

Üzerinde çizgi bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi, bunun yerine elektrikli ve elektronik 
ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına götürülmesi gerektiğini gösterir. Bu cihazın doğru şekilde ber-
tarafını sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir şekilde atık olarak işlenmesinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için 
olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da 
yardımcı olur.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel evsel atık imha servisinize veya satın aldığınız yere başvurun.

PİLİN ÇIKARILMASI
NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantisini geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz elden çıkarılmaya hazır 
olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihazda bir lityum-iyon pil bulunduğundan, atılmadan önce pil çıkarılmalıdır ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili 
çıkarmak için, silikon dış katmanı çıkardıktan sonra iç plastik kabuğu açın ve yerel çevre düzenlemelerinize uygun olarak 
atmak üzere pili çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven takın. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:

TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEME: Ciltte kullanıma uygun silicon ve 
ABS (Akrinonitril Butadiyen Sitren)
RENK: Lavender (hassas cilt)/Pink (normal cilt)/
Blue (karma cilt) 
BOYUT: 102*82.5*39.2mm
AĞIRLIK: 126g

Sorumluluk reddi: Bu cihazın kullanıcıları riskleri kendilerine ait olmak üzere kullanırlar. Ne FOREO ne de perakendecil-
eri, doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan, fiziksel veya diğer herhangi bir yaralanma 
veya hasar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Ayrıca, FOREO, herhangi bir kişiye bu tür bir 
revizyon veya değişiklik bildirme yükümlülüğü olmaksızın, zaman zaman bu ilanı revize etme ve içeriğinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme, kullanıcının ekipmanı kullanma 
yetkisini geçersiz kılabilir. Bu cihaz FCC Yönetmelikleri bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz.
(2) Bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.  

RF maruz kalma bildirimi: Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyon maruziyeti limitlerine 
uygundur. Cihaz, genel RF maruziyet gereksinimini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, kısıtlama olmaksızın 
taşınabilir maruziyet koşullarında kullanılabilir.

PİL: Li-ion 850mAh 3.7V
KULLANIM MİKTARI: 650 kullanıma kadar
BEKLEME KONUMU: 90 gün
FREKANS: 100 Hz
AZAMİ SES SEVİYESİ: <50dB
ARABİRİM: 1-düğme

MODEL, IYILEŞTIRMELER IÇIN HABER VERILMEKSIZIN DEĞIŞTIRILEBILIR.
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