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KULLANIM KILAVUZU

BAŞLARKEN

LUNA   mini 2 T-Sonic    yüz temizleme masajını alarak kusursuz cilde doğru ilk adımı attığınız 
için tebrikler. Sofistike cilt bakımı teknolojisinin tüm avantajlarından evinizin rahatlığında 
yararlanmaya başlamadan önce, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için birkaç 
dakikanızı ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü yalnızca bu 
kılavuzda açıklanan kullanım amacı için kullanın.

UYARI: ÜRÜN ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK YASAKTIR.!
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LUNA™ mini 2 GENEL BAKIŞ

LUNA   mini 2, FOREO'nun çığır açan T-Sonic   titreşimlerini daha derin ve daha yumuşak bir 
temizlik için yenilikçi bir silikon fırça tasarımı ile birleştirerek, yüz temizliğinde bir devrime işaret 
ediyor. Yumuşak, silikon temas noktalarından kanalize edildiğinde, T-Sonic   masaj 
titreşimleri, lekelere neden olan yabancı maddeleri elle yıkamadan önemli ölçüde daha etkili 
bir şekilde giderir ve cildi daha temiz ve parlak bırakır. Derinlemesine temizlik cildin dokusunu 
inceleyerek pürüzsüzleştirerek gözenekleri açar ve görünümünü azaltır.
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LUNAТМ mini 2 T-SonicТМ yüz temizleme cihazını alarak kusursuz cilde doğru ilk adımı 
attığınız için tebrikler. Sofistike cilt bakımı teknolojisinin tüm avantajlarından evinizin 
rahatlığında yararlanmaya başlamadan önce, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice 
okumak için birkaç dakikanızı ayırın.
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LUNA™ mini 2 CİHAZINIZI KULLANMA
Tüm cilt tipleri için uygun olan LUNA   mini 2'nin 3 bölgeli fırçası, hassas veya kuru cildi nazikçe 
temizlemek için daha ince temas noktalarına ve önde hassas temizlik için daha kalın temas 
noktalarına ve sırttaki yağlı cildi yenilemek için daha geniş temas noktalarına sahiptir. Her 
sabah ve akşam LUNA    mini 2 ile 1 dakika temizlik yapılmasını tavsiye ederiz.

LUNA    mini 2'nin temizlik yoğunluğu konfor için ayarlanabilir:

1. LUNA    mini 2'nizi açmak için orta düğmeye bir kez basın

2. Tercih ettiğiniz temizleme yoğunluğunu seçmek için +/– düğmelerini kullanın. Cihazın bir 
sonraki kullanımında tercihlerinizi hatırlayabilen bir hafıza fonksiyonu ile her kullanıcının 
konfor ve etkinlik gereksinimlerine uyacak 8 yoğunluk mevcuttur.

3. LUNA    mini 2'nizi devre dışı bırakmak için ortadaki düğmeye bir kez daha basin.

FOREO'nun temizleme rutininin özel aşamaları aşağıda açıklanmıştır. Bu basit, temizleme 
prosedürünün her aşamasından sonra, LUNA   mini 2'nin göstergesi yanıp sönerek 
yüzünüzün bir sonraki alanına geçmenizi isteyecektir.

NOT: LUNA   mini 2 ilk kutusundan çıkarıldığında kilitlenebilir - + ve - düğmelerini birlikte basılı 
tutarak kilidi açın. Işık, cihazınızın kilidinin açık olduğunu göstermek için yanıp söner. 
Cihazınızı seyahat kolaylığı için kilitlemek istiyorsanız aynı prosedürü izleyin.
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TEMİZLEME MODU

Yumuşak, silikon temas noktalarından geçen T-Sonic  titreşimleri,% 99,5 kir ve yağ * 
gözeneklerinin tıkanmasına ve makyaj kalıntısı ile ölü cilt hücrelerinin temizlenmesine 
yardımcı olur.
Yüzünüzün her bölgesini temizlemek için yaklaşık 15 saniye harcamayı deneyin; Bu aralıktan 
sonra LUNA   mini 2'nin göstergesi yanıp sönecek ve titreşimler anlık olarak duracaktır.
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1. TEMİZLEYİCİ UYGULAMASI
Tüm makyajı çıkarın, LUNA   mini 2'yi ıslatın, sonra yüzünüzü nemlendirin ve 
düzenli temizlik ürününü uygulayın. Ortadaki düğmeye basarak LUNA   mini 
2'nizi açın.

2. AŞAĞIDAKİ BÖLGELERİ TEMİZLEME:
Her 15 saniyede bir nabızlar, yeni bir bölgenin ne zaman temizleneceğini 
belirtmek için duraklar.
- Çene ve yanağınıza dairesel hareketlerle masaj yapın ve diğer tarafta 
tekrarlayın.
- Merkezden başlayarak alnınıza yumuşak dışa doğru dairesel vuruşlarla 
masaj yapın.
- Bir tarafa, ardından diğer tarafa kaydırarak burnunuza masaj yapın. Dışarıya 
doğru vuruşlar kullanarak göz altı bölgesine nazikçe masaj yapın - nabız 
yoğunluğunu azaltmanızı öneririz.

3. DURULAMA
1 dakikalık temizleme rutini tamamlamak için yüzünüzü yıkayın ve kurulayın. 
Ardından, varsa en sevdiğiniz cilt bakım ürünlerini uygulayın.
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Tüm cilt tipleri için uygun olan LUNAТМ mini 2’nin 3 bölgeli fırçası, hassas veya kuru cildi 
nazikçe temizlemek için ön yüzeyinde daha ince temas noktalarına sahiptir ve arka yüzeyinde 
yağlı cildi yenilemek için daha geniş temas noktalarına sahiptir. Her sabah ve akşam LUNAТМ 
mini 2 ile 1 dakika temizlik yapılmasını tavsiye ederiz.

NOT: LUNAТМ mini 2 ilk kutusundan çıkarıldığında kilitlenebilir - + ve - düğmelerini birlikte 5 
saniye kadar basılı tutarak kilidi açın. Işık, cihazınızın kilidinin açık olduğunu göstermek için 
yanıp söner. Cihazınızı seyahat kolaylığı için kilitlemek istiyorsanız aynı prosedürü izleyin.

Yumuşak, silikon temas noktalarından geçen T-SonicТМ titreşimleri,% 99,5 kir ve yağın* 
arınmasına, gözeneklerinin açılmasına ve makyaj kalıntısı ile ölü cilt hücrelerinin 
temizlenmesine yardımcı olur.
Yüzünüzün her bölgesini temizlemek için yaklaşık 15 saniye harcamayı deneyin; Bu aralıktan 
sonra LUNAТМ mini 2’nin göstergesi yanıp sönecek ve titreşimler anlık olarak duracaktır.

1. TEMİZLEYİCİ UYGULAMASI
Tüm makyajı çıkarın, LUNAТМ mini 2’yi ıslatın, sonra yüzünüzü suyla 
nemlendirin ve düzenli temizlik ürününü uygulayın. Ortadaki düğmeye 
basarak LUNAТМ mini 2’nizi açın.

2. AŞAĞIDAKİ BÖLGELERİ TEMİZLEME:
Her 15 saniyede bir titreşimler, yeni bir bölgenin ne zaman temizleneceğini 
belirtmek için duraklar.
- Çene ve yanağınıza dairesel hareketlerle masaj yapın ve diğer tarafta 
tekrarlayın.
- Merkezden başlayarak alnınıza yumuşak dışa doğru dairesel vuruşlarla 
masaj yapın.
- Bir tarafa, ardından diğer tarafa kaydırarak burnunuza masaj yapın. 
Dışarıya doğru vuruşlar kullanarak göz altı bölgesine nazikçe masaj yapın - 
titreşim yoğunluğunu azaltmanızı öneririz.



Aşırı kullanımı önlemek için, LUNA™ mini 2'nin 3 dakika boyunca bırakılırsa otomatik olarak 
kapanacağını lütfen unutmayın. 

DİKKAT: FOREO cihazınızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız, derhal kullanmayı 
bırakın ve bir doktora danışın. 

* Klinik testlere dayanarak, sonuçlar dosyada.

LUNA™ mini 2'NİZİ TEMİZLEME
Kullanımdan sonra LUNA™ mini 2'yi her zaman iyice temizleyin. Fırça yüzeylerini su ve sabunla 
yıkayın, ardından ılık suyla durulayın. Tüy bırakmayan bir bezle veya havluyla kurulayın. 
Optimum sonuçlar için cihaza FOREO'nun Silikon Temizleme Spreyi sıkarak püskürtmenizi ve 
daha sonra ılık suyla durulamayı tavsiye ederiz.

NOT: Cildi tahriş edebileceklerinden asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri 
kullanmayın.

ŞARJ ETME
FOREO cihazınız birlikte verilen şarj cihazıyla şarj edilebilir. Bir saatlik şarj işlemi, 5 aydan fazla 
kullanım süren tam bir şarj sağlar. 
 Şarj konnektörünü LUNA™ mini 2'nin şarj portuna takın. 
 Şebeke fişini şarj noktasına takın. LUNA™ mini 2'nin LED göstergesi, pilin şarj olduğunu 
göstermek için arka arkaya yanıp söner. Tamamen şarj olduğunda (yaklaşık 1 saat sonra), LED 
göstergesi sabit bir şekilde yanar. 
 Pil zayıfladığında, LUNA™ mini 2'nizdeki LED göstergesi yanıp sönen beyaz bir ışık yayar.
 

UYARI: 
Şarj etmeden önce, şarj portunun ve şarj cihazının su ve temizleyici kalıntı bırakmadığından emin 
olun. LUNA™ mini 2 cihazını şarj cihazının suya batırılabileceği herhangi bir yerde şarj etmeyin. 
FOREO cihazınızı şarj ederken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Sadece 
FOREO tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın.

ÖNEMLİ
OPTİMUM GÜVENLİK İÇİN:
• LUNA™ mini 2'nin yumuşak silikon temas noktalarına zarar verebileceklerinden kil bazlı, silikon 
bazlı veya grenli temizleyiciler, eksfoliye edici maddeler veya fırçalayıcılar kullanmaktan kaçının
• Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa, lütfen kullanmadan önce bir 
dermatoloğa danışın.
• LUNA™ mini 2 ile temizlik rahat olmalıdır - rahatsızlık yaşarsanız, derhal kullanmayı bırakın ve 
bir doktora danışın
•Göz altı bölgelerini temizlerken özel dikkat gösterin ve cihazı göz kapaklarıyla veya gözlerin 
kendileriyle temas ettirmeyin
• Hijyen nedeniyle, LUNA™ mini 2'nizi başkaları ile paylaşmanızı önermiyoruz.
• LUNA™ mini 2'nizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının ve asla aşırı sıcağa 
veya kaynar suya maruz bırakmayın.
•Bu cihaz, çocuklar tarafından, onlarla veya yakınında ve ayrıca fiziksel ve zihinsel yetenekleri 
azalmış kişiler tarafından kullanıldığında yakın denetim gereklidir.
• Cihazı veya şarj cihazını hasarlıysa asla kullanmayın ve yalnızca cihazla birlikte FOREO 
tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın.
• Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse, kullanmayı bırakın. Bu üründe bakım 
yapılabilecek parça yoktur.
• Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ekipman sadece koruyucu topraklı bir ana şebekeye 
bağlanmalıdır.
• FOREO temizlik ve yaşlanma karşıtı masaj rutinlerinin verimliliği göz önüne alındığında, 
LUNA™ mini 2'nin Temizleme veya Yaşlanma Karşıtı Modlarını bir seferde 3 dakikadan fazla 
kullanmamanızı öneririz.
• Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanım için kullanın.

• FOREO temizlik ve masaj rutinlerinin verimliliği göz önüne alındığında, LUNA™ mini 2'nin 
Temizleme Modlarını bir seferde 3 dakikadan fazla kullanmamanızı öneririz.
• Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanım için kullanın.

• LUNA™ mini 2’nin yumuşak silikon temas noktalarına zarar verebileceği için kil bazlı, 
silikon bazlı veya granüllü/partiküllü peeling türevi temizleyiciler, eksfoliye edici maddeler 
veya fırçalayıcılar kullanmaktan kaçının

Aşırı kullanımı önlemek için, LUNA™ mini 2'nin 3 dakika boyunca bırakılırsa otomatik olarak 
kapanacağını lütfen unutmayın. 

DİKKAT: FOREO cihazınızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız, derhal kullanmayı 
bırakın ve bir doktora danışın. 

* Klinik testlere dayanarak, sonuçlar dosyada.

LUNA™ mini 2'NİZİ TEMİZLEME
Kullanımdan sonra LUNA™ mini 2'yi her zaman iyice temizleyin. Fırça yüzeylerini su ve sabunla 
yıkayın, ardından ılık suyla durulayın. Tüy bırakmayan bir bezle veya havluyla kurulayın. 
Optimum sonuçlar için cihaza FOREO'nun Silikon Temizleme Spreyi sıkarak püskürtmenizi ve 
daha sonra ılık suyla durulamayı tavsiye ederiz.

NOT: Cildi tahriş edebileceklerinden asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri 
kullanmayın.

ŞARJ ETME
FOREO cihazınız birlikte verilen şarj cihazıyla şarj edilebilir. Bir saatlik şarj işlemi, 5 aydan fazla 
kullanım süren tam bir şarj sağlar. 
 Şarj konnektörünü LUNA™ mini 2'nin şarj portuna takın. 
 Şebeke fişini şarj noktasına takın. LUNA™ mini 2'nin LED göstergesi, pilin şarj olduğunu 
göstermek için arka arkaya yanıp söner. Tamamen şarj olduğunda (yaklaşık 1 saat sonra), LED 
göstergesi sabit bir şekilde yanar. 
 Pil zayıfladığında, LUNA™ mini 2'nizdeki LED göstergesi yanıp sönen beyaz bir ışık yayar.
 

UYARI: 
Şarj etmeden önce, şarj portunun ve şarj cihazının su ve temizleyici kalıntı bırakmadığından emin 
olun. LUNA™ mini 2 cihazını şarj cihazının suya batırılabileceği herhangi bir yerde şarj etmeyin. 
FOREO cihazınızı şarj ederken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Sadece 
FOREO tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın.

ÖNEMLİ
OPTİMUM GÜVENLİK İÇİN:
• LUNA™ mini 2'nin yumuşak silikon temas noktalarına zarar verebileceklerinden kil bazlı, silikon 
bazlı veya grenli temizleyiciler, eksfoliye edici maddeler veya fırçalayıcılar kullanmaktan kaçının
• Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa, lütfen kullanmadan önce bir 
dermatoloğa danışın.
• LUNA™ mini 2 ile temizlik rahat olmalıdır - rahatsızlık yaşarsanız, derhal kullanmayı bırakın ve 
bir doktora danışın
•Göz altı bölgelerini temizlerken özel dikkat gösterin ve cihazı göz kapaklarıyla veya gözlerin 
kendileriyle temas ettirmeyin
• Hijyen nedeniyle, LUNA™ mini 2'nizi başkaları ile paylaşmanızı önermiyoruz.
• LUNA™ mini 2'nizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının ve asla aşırı sıcağa 
veya kaynar suya maruz bırakmayın.
•Bu cihaz, çocuklar tarafından, onlarla veya yakınında ve ayrıca fiziksel ve zihinsel yetenekleri 
azalmış kişiler tarafından kullanıldığında yakın denetim gereklidir.
• Cihazı veya şarj cihazını hasarlıysa asla kullanmayın ve yalnızca cihazla birlikte FOREO 
tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın.
• Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse, kullanmayı bırakın. Bu üründe bakım 
yapılabilecek parça yoktur.
• Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ekipman sadece koruyucu topraklı bir ana şebekeye 
bağlanmalıdır.
• FOREO temizlik ve yaşlanma karşıtı masaj rutinlerinin verimliliği göz önüne alındığında, 
LUNA™ mini 2'nin Temizleme veya Yaşlanma Karşıtı Modlarını bir seferde 3 dakikadan fazla 
kullanmamanızı öneririz.
• Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanım için kullanın.

• FOREO temizlik ve masaj rutinlerinin verimliliği göz önüne alındığında, LUNA™ mini 2'nin 
Temizleme Modlarını bir seferde 3 dakikadan fazla kullanmamanızı öneririz.
• Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanım için kullanın.

Aşırı kullanımı önlemek için, LUNA™ mini 2'nin 3 dakika boyunca bırakılırsa otomatik olarak 
kapanacağını lütfen unutmayın. 

DİKKAT: FOREO cihazınızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız, derhal kullanmayı 
bırakın ve bir doktora danışın. 

* Klinik testlere dayanarak, sonuçlar dosyada.

LUNA™ mini 2'NİZİ TEMİZLEME
Kullanımdan sonra LUNA™ mini 2'yi her zaman iyice temizleyin. Fırça yüzeylerini su ve sabunla 
yıkayın, ardından ılık suyla durulayın. Tüy bırakmayan bir bezle veya havluyla kurulayın. 
Optimum sonuçlar için cihaza FOREO'nun Silikon Temizleme Spreyi sıkarak püskürtmenizi ve 
daha sonra ılık suyla durulamayı tavsiye ederiz.

NOT: Cildi tahriş edebileceklerinden asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri 
kullanmayın.

ŞARJ ETME
FOREO cihazınız birlikte verilen şarj cihazıyla şarj edilebilir. Bir saatlik şarj işlemi, 5 aydan fazla 
kullanım süren tam bir şarj sağlar. 
 Şarj konnektörünü LUNA™ mini 2'nin şarj portuna takın. 
 Şebeke fişini şarj noktasına takın. LUNA™ mini 2'nin LED göstergesi, pilin şarj olduğunu 
göstermek için arka arkaya yanıp söner. Tamamen şarj olduğunda (yaklaşık 1 saat sonra), LED 
göstergesi sabit bir şekilde yanar. 
 Pil zayıfladığında, LUNA™ mini 2'nizdeki LED göstergesi yanıp sönen beyaz bir ışık yayar.
 

UYARI: 
Şarj etmeden önce, şarj portunun ve şarj cihazının su ve temizleyici kalıntı bırakmadığından emin 
olun. LUNA™ mini 2 cihazını şarj cihazının suya batırılabileceği herhangi bir yerde şarj etmeyin. 
FOREO cihazınızı şarj ederken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Sadece 
FOREO tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın.

ÖNEMLİ
OPTİMUM GÜVENLİK İÇİN:
• LUNA™ mini 2'nin yumuşak silikon temas noktalarına zarar verebileceklerinden kil bazlı, silikon 
bazlı veya grenli temizleyiciler, eksfoliye edici maddeler veya fırçalayıcılar kullanmaktan kaçının
• Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa, lütfen kullanmadan önce bir 
dermatoloğa danışın.
• LUNA™ mini 2 ile temizlik rahat olmalıdır - rahatsızlık yaşarsanız, derhal kullanmayı bırakın ve 
bir doktora danışın
•Göz altı bölgelerini temizlerken özel dikkat gösterin ve cihazı göz kapaklarıyla veya gözlerin 
kendileriyle temas ettirmeyin
• Hijyen nedeniyle, LUNA™ mini 2'nizi başkaları ile paylaşmanızı önermiyoruz.
• LUNA™ mini 2'nizi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının ve asla aşırı sıcağa 
veya kaynar suya maruz bırakmayın.
•Bu cihaz, çocuklar tarafından, onlarla veya yakınında ve ayrıca fiziksel ve zihinsel yetenekleri 
azalmış kişiler tarafından kullanıldığında yakın denetim gereklidir.
• Cihazı veya şarj cihazını hasarlıysa asla kullanmayın ve yalnızca cihazla birlikte FOREO 
tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın.
• Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse, kullanmayı bırakın. Bu üründe bakım 
yapılabilecek parça yoktur.
• Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ekipman sadece koruyucu topraklı bir ana şebekeye 
bağlanmalıdır.
• FOREO temizlik ve yaşlanma karşıtı masaj rutinlerinin verimliliği göz önüne alındığında, 
LUNA™ mini 2'nin Temizleme veya Yaşlanma Karşıtı Modlarını bir seferde 3 dakikadan fazla 
kullanmamanızı öneririz.
• Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanım için kullanın.

• FOREO temizlik ve masaj rutinlerinin verimliliği göz önüne alındığında, LUNA™ mini 2'nin 
Temizleme Modlarını bir seferde 3 dakikadan fazla kullanmamanızı öneririz.
• Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlanan kullanım için kullanın.
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SORUN GİDERME
Şarj cihazı bağlandığında LED yanmıyor mu?
• Batarya tam olarak şarj edilmiştir, 450 kullanıma kadar tam temizlik ve yaşlanma karşıtı 
rutinlere hazırdır.
• Batarya boşalmıştır ve şarj kablosunu onaylamak için birkaç dakika gerekir.
• Şarj kablosu doğru şekilde bağlanmamıştır. Duvar prizini ve şarj portunu kontrol edin.
Orta düğmeye basıldığında LUNA™ mini 2 etkinleşmiyor mu?
• Batarya boş. LUNA™ mini 2'nizi şarj edin.
• Arayüz kilitli. + ve - düğmelerini birlikte basılı tutarak kilidini açın.

LUNA™ mini 2 kapatılamaz ve / veya arayüz düğmeleri yanıt vermiyor mu?
• Mikroişlemci geçici olarak arıza yapıyor. Fonksiyonu normale döndürmek için şarj kablosunu 
bağlayın.

LUNA™ mini 2'nin silikon yüzeyleri yapışkan veya kabarcıklı bir dokuya mi dönüştü?
• Kullanmayı bırakın. Silikon oldukça dayanıklıdır, ancak belirli koşullar altında düşer - bu el 
kitabının bunun nasıl önleneceği ile ilgili Temizleme ve Güvenlik bölümlerine bakın
Özel sorunuzun cevabını sorun giderme bölümünde bulamazsanız veya cihazın kullanımıyla 
ilgili başka sorularınız varsa, lütfen www.foreo.com adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünü 
ziyaret edin.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI
GARANTİ KAYDI
2 Yıllık Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için, Müşteri Hizmetleri altındaki www.foreo.com 
Garanti ve İadeler bölümünde FOREO Orijinallik Kartında verilen numarayı kaydedin.

2 YIL GARANTİ
FOREO, bu cihazı, orijinal işçilik tarihinden sonra, hatalı işçilik veya malzemeden kaynaklanan 
kusurlara karşı, iki (2) yıl boyunca garanti eder. Bir kusur tespit ederseniz ve garanti süresi 
içinde FOREO'ya bildirirseniz, FOREO kendi takdirine bağlı olarak cihazı ücretsiz olarak 
değiştirir.

Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil yıpranma ve yıpranma veya 
kaza, yanlış kullanım ya da ihmalden kaynaklanan hasarlar tamamen kozmetik bozulma 
kapsamaz. Cihazı (veya aksesuarlarını) açmaya veya sökmeye teşebbüs etmek garantiyi 
geçersiz kılar.

Herhangi bir garanti talebinde, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair makul kanıtlar 
sağlanmalıdır. Bu nedenle, lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca 
saklayın.

Garantinizi talep etmek için önce www.foreo.com adresinde hesabınıza kaydolup giriş 
yapmanız ve ardından garanti talebinde bulunma seçeneğini belirtmeniz gerekir. FOREO 
ürünü ile birlikte en yakın FOREO ofisine iade edilmesi gereken bir İade Ürün İzni (RMA) 
numarası size gönderilecektir. Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal 
haklarınıza ek olarak bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

MEVCUT BİLGİ
Eski elektronik cihazların atılması (AB ve ayrı atık toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa 
ülkelerinde geçerlidir).

300
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Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kovası sembolü, bu cihazın evsel atık olarak 
değerlendirilmemesi gerektiğini, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için 
uygun toplama noktasına getirilmesi gerektiğini gösterir. Bu cihazın doğru şekilde bertaraf 
edilmesini sağlayarak, ürünün uygunsuz atık işleminden kaynaklanabilecek çevre ve insan 
sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız. Malzemelerin geri 
dönüşümü aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

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

ÖZELLİKLER
MALZEMELER:  Güvenli silikon bölge & ABS
RENK:   Mavi/Fuşya/Siyah/Pembe/Sarı
ÖLÇÜ:   75 x 80 x 28.5 mm
AĞIRLIK:   67 gr
BATARYA:   Li-ion 420 mAh 3.7 V
ŞARJ SÜRESİ:  60 dakika
KULLANIM SÜRESİ:  300 kullanıma kadar
BEKLEME SÜRESİ:  90 gün
FREKANS:  125 Hz
MAKSİMUM SES ŞİDDETİ: 50 dB
ARAYÜZ:   3-düğme

Feragatname: Bu cihazın kullanıcıları kendi riski altındadır. Ne FOREO ne de perakendecileri, 
bu cihazın kullanımından doğacak dolaylı veya dolaysız fiziksel veya başka herhangi bir 
yaralanma veya zarara ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Ayrıca, 
FOREO, bu yayını revize etme ve zaman zaman değişiklik yapma, herhangi bir kişiyi bu tür bir 
revizyon veya değişiklikten haberdar etme yükümlülüğü olmaksızın değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar.

Model, bildirimde bulunmaksızın iyileştirmeler için değiştirilebilir.

©2018 FOREO AB. HER HAKKI SAKLIDIR.

TÜRKİYE İTHALATÇI VE DAĞITICI: FOREO TURKEY KOZMETİK LTD. ŞTİ.
Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Yonca Apt. No: 151-1 C Blok K.5 D.41 
Şişli- İstanbul - TÜRKİYE
Zincirlikuyu V.D.: 3881293327
Telefon: 0212 272 00 83
AVRUPA İTHALATÇI VE DAĞITICI: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 
STOCKHOLM, SWEDEN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İTHALATÇI VE DAĞITICI: 
FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA ÜRETİCİ 
FOREO AB
DİZAYN VE GELİŞTİRİCİ FOREO İSVEÇ.
www.foreo.com
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