
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LED TERMO AKTİF 

AKILLI MASKE 
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KULLANIM KILAVUZU  
 

BAŞLANGIÇ 
UFO mini’yi satın alarak olağanüstü bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin 

rahatlığında geliştirilmiş sofistike bir maske teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce 

lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için birkaç dakikanızı ayırın. 
 
Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklandığı 

şekilde amacına uygun olarak kullanın. 
 
 

    UYARI: BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR. 

 

UFO mini GENEL BAKIŞ 
İnce, zarif ve daha akıllı bir maske bakımı yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanan UFO mini, ister evde ister 

seyahatte olun tam olarak aradığınız bir yüz bakım rutinini sunar. Bu cihaz, LED ışık terapisi ve Termo-Terapi 

özelliklerine sahiptir. UFO mini’nin yenilikçi teknolojisi, T-Sonic titreşimlerle birlikte 90 saniyede maske özünün 

cildin derinliklerine etki etmesini sağlamaktadır. 

 

 
UFO mini İLE TANIŞIN 

 
 
 

GÖSTERGE IŞIKLARI 
Hangi terapi yönteminin aktif 

olduğunu bilmenizi sağlar 

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ 
Cihazı açar, kapatır ve 
terapi rutinini seçer 

 

 RGB LED IŞIK 
Full spectrum LED dalga 
boyları birçok cilt bakımı 

avantajları sunar 

 

TIBBİ SINIF SİLİKON 
Ultra-hijyenik ve yumuşak 

 

     ŞEFFAF HALKA 
UFO Aktif Maskeyi sabitler 

 
 
 

HYPER-INFUSION TEKNOLOJİSİ 
Termo-Terapi + T-Sonic Titreşimler 

 

         ŞARJ NOKTASI 
2.5 saat şarj başına 40 
kullanıma kadar 

 
 
 
 

    
UFO ACTIVATED MASK 
UFO teknolojisi için özel 
olarak formüle edilmiştir 

FOREO APP 
Önceden programlanmış  
akıllı maske terapilerini 

otomatik olarak UFO mini   
ile senkronize eder 

STAND 
Hızlı kurumasını sağlarken 

 UFO mini’yi korur ve sergiler. 

USB KABLO 
Her zaman, her   
yerde şarj edin 
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UYGULAMASIZ UFO mini KULLANIMI 

1 UFO mini’y i  açmak iç in  düğmeye basın.  

2 Make My Day terapi rutini için bir kez daha basın, Call It a Night terapisi için iki kez basın ve her bir 
maske rutini için bu şekilde devam edin. Örneğin; H2Overdose terapisi uygulamanızda 3.sıradaysa 
UFO mini’yi açmak için evrensel düğmeye basın , ardından H2Overdose terapisini etkinleştirmek 
için düğmeye 3 kez basın. 

3 Terapi rutini pembe ışığın yanıp sönmesinden 10 saniye sonra başlayacaktır. 

NASIL KULLANILIR 
 

FOREO uygulamasını buradan indirin. 

 

Şeffaf halkayı UFO 

mini’den ayırın. 

UFO Aktif Maskeyi 

paketinden çıkarın. 

Şeffaf halka yardımıyla 

maskeyi FOREO logosu 

yukarı bakacak şekilde 

yerleştirin. 

Akıllı maske terapinizin 

tadını çıkarın. 

 

YENİ BİR MASKE EKLEME 
Make My Day ve Call It a Night maskeleri cihazınızda önceden programlanmıştır. Diğer tüm maske terapileri ilk 

kullanımdan önce uygulama aracılığıyla aktif edilmelidir. Daha sonra terapinize interaktif uygulama ile ya da 

evrensel güç düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz. 

 . 

Make My Day 

Call It a Night 

 
 
 

 H2Overdose 

Tüm Ek 

Maske Terapileri* 

 

*Tüm UFO Aktif Maskeler UFO mini ile uyumlu değildir. 

 
 

DAHA FAZLASI? 
Eğer bir UFO mini terapisi sizin için yeterli olmadıysa aynı terapiyi yeniden başlatmak için terapi bittikten sonra 

30 saniye içinde evrensel güç düğmesine tekrar basın!

 
1 FOREO uygulamasını indirin. 

2 UFO mini’yi açmak için düğmeye basın. 

3 Maske barkodunu uygulamayı kullanarak tarayın ve talimatları izleyin.  
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UYGULAMA 

  
 

* Göz maskesi için cihazı sağ ve sol göz etrafında geçiş yaparak tüm göz 
çevresinde terapi bitine kadar nazikçe gezdirin 

 

UFO mini’yi TEMİZLEME 
Şeffaf halkayı cihazdan ayırın ve mikro fiber maskeyi çıkarın. UFO mini, %100 su geçirmez olduğu için hem 
UFO mini hem de şeffaf halkayı ılık su ile yıkayın. Ardından cihazı temiz bir havlu ile kurulayın, şeffaf halkayı 
sabitleyin ve tekrar standa yerleştirin.  

 

NOT: Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik 
ürünleri kullanmayın. 

 

ÖNEMLİ 
İDEAL GÜVENLİK İÇİN: 

• UFO mini cihazınız yalnızca uyumlu maskelerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz 

açık durumdayken doğrudan cilt üzerine asla yerleştirilmemelidir. 
 
• Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbı endişeniz varsa kullanmadan önce lütfen bir cilt uzmanına danışın. 
 
• UFO mini ile bakımınız konforlu olmalıdır – herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız derhal kullanmayı bırakın ve bir 

doktora danışın. 
 
• UFO mini cihazınızı göz bölgesinde kullanırken özen gösterin ve göz ya da göz kapağınız ile temasından 

kaçının.  
 
• Hijyen nedeniyle UFO mini’yi başka biriyle paylaşmamanızı öneririz. 
 
• UFO mini cihazını doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suyu maruz bırakmayın. 
 
• Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında 

kullanıldığında yakın denetim gerektirir 
 
• Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. Üründe servis bakımı gerektirecek bir parça 

yoktur. 

 
SORUN GİDERME 

  UFO mini cihazının performans değişikliğinde alınabilecek önlemler. 
 
  Evrensel güç düğmesine basıldığında UFO mini etkinleştirilmezse:  
• Cihaz bataryası bitmiştir. Işık sabit olarak yanana kadar UFO mini’yi USB şarj kablosuyla şarj edin. 2.5 saatlik 

şarj ile 40 terapiye kadar kullanım sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1 Temiz ve kuru bir cilt ile başlayın. En iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA 

ile temizlemenizi öneririz. Maske özünü eşit bir şekilde dağıtarak UFO 
mini’yi cildinizde nazikçe gezdirin.  

2 UFO mini cihazı ile maske formülünü cildinize masaj yaparak uygulayın. 

Cihazı çeneden başlayarak ve ardından sağ yanak yönünde ve daha sonra 
alın bölgesine doğru hareket ettirerek saat yönünde bir daire çizin. Sol 
yanak ardından çene ve boyun bölgesine doğru devam edin. Bu hareketi 
terapi bitine kadar tekrar edin.  

3  Terapi sona erdiğinde kalan maske özü ile cildinize masaj yapın veya  

      fazla maske özünü pamuk ile temizleyin. 
 

4 Dilerseniz sevdiğiniz bir nemlendirici uygulayarak terapinizi tamamlayın. 

 



5  

UFO mini cihazı kapanmazsa ve/veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse: 
• Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basılı tutun. 
 

UFO mini FOREO uygulaması ile senkronize olmazsa:  
• Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın.  
• FOREO uygulamasını kapatın ardından uygulamayı tekrar açın. 
 

Sorun giderme bölümünde kendi sorunuzun yanıtını bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka 
sorularınız varsa lütfen www.foreo.com/support adresini ziyaret edin. 

 
 

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI 
GARANTİ KAYDI 

2-Yıl Sınırlı Garantinizi ve 10-Yıl Kalite Garantinizi etkinleştirmek için FOREO uygulaması aracılığıyla cihazınızı 
kaydedin. 

 

2-YIL SINIRLI GARANTİ  

FOREO, hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma 
tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil 
aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal 
kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi 
geçersiz kılar. 

 

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz, FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı 
ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla 
desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu 
garanti koşullarıyla birlikte saklayın. Maske kutusunun altında bulunan barkod, maskelerin orijinalliğini garanti 
eder. 

 

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talebi 
sekmesinden talebinizi gerçekleştirmelisiniz. Teslimat masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal 
haklarınıza ek olarak sunulur ve tüketici haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez. 

 

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ 
Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kovası sembolü, bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini, 

bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına getirilmesi 

gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan imhadan 

kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olacaksınız. 

Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. 

 
 

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık imha hizmetlerine veya 

cihazı satın aldığınız yere başvurun 

http://www.foreo.com/support
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CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI 
 

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
MALZEMELER: Vücut için güvenli silikon & PC + ABS 

RENK: Pearl Pink/Mint/Fuchsia 

BOYUT: 72.5 mm x 31.4 mm 

AĞIRLIK: 100g 

PİL: Li-Ion 1050mAh 3.7V 

KULLANIM: Şarj başına 40 kullanıma kadar 

BEKLEME: 180 gün 

FREKANS: 180 Hz 

MAKS. SES DÜZEYİ: <50 dB 

ARAYÜZ: 1-düğme 

 
 Yasal Uyarı: Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya 

dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir 

sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme 

zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 
Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı 

kullanma yetkisini geçersiz kılar. Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölüme uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula 

tabidir:  

(1) Bu cihaz radyo parazitine neden olmayabilir. 
 
(2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek radyo paraziti dahil her türlü paraziti kabul 
etmesi gerekir. 
 

Radyo Frekansı Maruz Kalma Beyanı: Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz 

kalma sınırlarına uygundur. Cihaz, genel RF maruz kalma koşullarına karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir.  

Cihaz, taşınabilir maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.  

 

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

 

©2018 FOREO LTD ŞTİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. 
 
AB İTHALATÇI VE DAĞITICI: FOREO LTD.ŞTİ, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, İSVEÇ 
 
ABD İTHALATÇI VE DAĞITICI: FOREO A.Ş., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD  

FOREO LTD.ŞTİ İÇİN ÜRETİLMİŞTİR FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR. 

WWW.FOREO.COM 

 

 


