




RECARGA 

• lnsira а entrada СС do саЬо USB па porta de carregamento do
LUNA"' mini.

• lnsira о outro lado do саЬо num adaptador de tomada USB; se
preferir, voce tambem pode conectar о seu LUNA"' mini direto
па entrada USB do seu computador. Os indicadores de LED do
LUNA" mini piscarao repetidamente para informar que а bateria
esta carregando. Quando estiver totalmente carregada (depois de
aproximadamente 1 hora), os indicadores de LED emitirao uma luz
constante.

• Quando а bateria estiver fraca, os indicadores de LED do seu
LU NA"' mini piscarao uma luz branca.

Use somente о саЬо de recarga fornecido pela FOREO com seu 
aparelho LUNA'" mini. Sempre recarregue о LUNA" mini antes do 
primeiro uso, nao utilize о aparelho enquanto estiver carregando е 
nao deixe recarregar por mais de 24 horas. 

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO Е SEGURAN<;A 

FOREO 

А vida util do seu aparelho LUNA"' mini sera ampliada significativamente com а manutenc;ao е о 
cuidado apropriados. 

Sempre limpe bem о LUNA'" mini ap6s а utilizщ;ao. Lave as supertrcies da escova com agua е sabao, 
е enxague сот agua limpa. Seque com um рапа ou toalha que nao solte fiapos. Nunca limpe com 
produtos que contenham alcool ou acetona, pois podem irritar а pele. 

Evite usar produtos а base de argila, silicone ou produtos exfoliantes, pois podem danificar а supertrcie 
macia dos filamentos de silicone do LUNA"' mini. 

Evite deixar о seu LUNA" mini diretamente sob о sol, em locais de calor extremo ou exposto а agua fervente. 

Por questбes de higiene, nao recomendamos que о seu LUNA'" mini seja utilizado por qualquer outra pessoa. 

А limpeza usando о LUNA'" mini deve ser confortavel - se voce sentir algum desconforto, descontinue 
imediatamente о uso е consulte um medico. Se voce tiver algum proЫema de pele, por favor consulte 
um dermatologista antes de usar. Tenha muito cuidado ао limpar as regiбes sob os olhos е nao aplique 
о aparelho nas palpebras ou nos pr6prios olhos. 

О uso do aparelho рщ em ou perto de crian9as exige supervisao cuidadosa. Nunca utilize о aparelho ou 
саЬо de recarga se estiverem danificados. Ао carregar. certifique-se que о adaptador de tomada USB 
esta seco е nao recarregue о LUNA"' mini em qualquer local onde о aparelho ou carregador USB possam 
ficar imersos dentro d'agua. Utilize о aparelho apenas para о uso previsto е descrito nesse manual. 

Devido а eficiencia das rotinas FOREO, recomendamos que о LUNA'" mini nao seja utilizado por mais de 3 
minutos seguidos. 

RECARGA 

• lnsira а entrada СС do саЬо USB па porta de carregamento do
LUNA"' mini.

• lnsira о outro lado do саЬо num adaptador de tomada USB; se
preferir, voce tambem pode conectar о seu LUNA"' mini direto
па entrada USB do seu computador. Os indicadores de LED do
LUNA" mini piscarao repetidamente para informar que а bateria
esta carregando. Quando estiver totalmente carregada (depois de
aproximadamente 1 hora), os indicadores de LED emitirao uma luz
constante.

• Quando а bateria estiver fraca, os indicadores de LED do seu
LU NA"' mini piscarao uma luz branca.

Use somente о саЬо de recarga fornecido pela FOREO com seu 
aparelho LUNA'" mini. Sempre recarregue о LUNA" mini antes do 
primeiro uso, nao utilize о aparelho enquanto estiver carregando е 
nao deixe recarregar por mais de 24 horas. 

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO Е SEGURAN<;A 

FOREO 

А vida util do seu aparelho LUNA"' mini sera ampliada significativamente com а manutenc;ao е о 
cuidado apropriados. 

Sempre limpe bem о LUNA'" mini ap6s а utilizщ;ao. Lave as supertrcies da escova com agua е sabao, 
е enxague сот agua limpa. Seque com um рапа ou toalha que nao solte fiapos. Nunca limpe com 
produtos que contenham alcool ou acetona, pois podem irritar а pele. 

Evite usar produtos а base de argila, silicone ou produtos exfoliantes, pois podem danificar а supertrcie 
macia dos filamentos de silicone do LUNA"' mini. 

Evite deixar о seu LUNA" mini diretamente sob о sol, em locais de calor extremo ou exposto а agua fervente. 

Por questбes de higiene, nao recomendamos que о seu LUNA'" mini seja utilizado por qualquer outra pessoa. 

А limpeza usando о LUNA'" mini deve ser confortavel - se voce sentir algum desconforto, descontinue 
imediatamente о uso е consulte um medico. Se voce tiver algum proЫema de pele, por favor consulte 
um dermatologista antes de usar. Tenha muito cuidado ао limpar as regiбes sob os olhos е nao aplique 
о aparelho nas palpebras ou nos pr6prios olhos. 

О uso do aparelho рщ em ou perto de crian9as exige supervisao cuidadosa. Nunca utilize о aparelho ou 
саЬо de recarga se estiverem danificados. Ао carregar. certifique-se que о adaptador de tomada USB 
esta seco е nao recarregue о LUNA"' mini em qualquer local onde о aparelho ou carregador USB possam 
ficar imersos dentro d'agua. Utilize о aparelho apenas para о uso previsto е descrito nesse manual. 

Devido а eficiencia das rotinas FOREO, recomendamos que о LUNA'" mini nao seja utilizado por mais de 3 
minutos seguidos. 

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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