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KOMPLETT BRUKSANVISNING

KOMMA IGÅNG

Grattis till att ha tagit första steget till att upptäcka en exceptionell hudvård med ditt köp av LUNA™ play plus 
2. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar åtnjuta alla de fördelar med en exceptionell 
hudvårdsteknik i ditt egna hem.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd endast denna produkt i dess avsedda 
syfte och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

LUNA™ play plus 2 ÖVERSIKT

Förbättra din hudvård genom att upptäcka förträffligheten med T-Sonic ansiktsrengöring Genom att kombinera 
ultrahygieniska silikon och 8000 T-Sonic™-pulser per minut, avlägsnar den här lilla men mäktiga apparaten upp 
till 99,5 % av smuts, olja, svett och sminkrester på endast en minut!

LUNA™ play plus 2 erbjuder en mild ansiktsmassage och tre nya lekfulla färger att njuta av och garanterar en 
effektiv och rolig ansiktsrengöringsrutin, oavsett om du är hemma eller på språng! 

TJOCKARE 
KONTAKTPUNKTER
Ökad krökning och tjocklek ger en 
djuprengöring för problemområden som 
T-zonen och mer exakt rengöring för 
områden som är svåra att komma åt. 

TJOCKARE 
BERÖRINGSPUNKTER
Från ultramjuk och skonsamt till 
djupt men delikat, rengör normala 
och känsliga hudtyper, inklusive 
större områden som kinderna.

2-ZONS BORSTHUVUD 
Ger effektiv rengöring för 
alla hudtyper.

T-SONIC™-PULSERINGAR
8 000 T-Sonic™-pulseringar 
per minut för djup och 
effektiv rengöring och 
avkopplande ansiktsmassage.

UNIVERSAL STARTKNAPP 
Sätt på och stäng av 
apparaten med ett tryck. 

ULTRAHYGIENISKT SILIKON
Silkeslen mjuk, snabbtorkande och icke-porös 
för att förhindra bakterieuppbyggnad är den 35 
gånger mer hygienisk än borstar av nylon och 
lämpar sig för alla hudtyper.

LÄR KÄNNA LUNA™ play plus 2 

VARNING: Ingen modifieringen av den här utrustningen är tillåten.
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU LUNA™ play plus 2

1.  APPLICERA EN RENGÖRARE
Ta bort allt smink, fukta ansiktet och applicera din vanliga ansiktsrengöring. 
Blöt sedan LUNA™ play plus 2 och tryck på universalknappen för att slå på 
apparaten.

2.  RENGÖR
Tryck försiktigt den mjuka silikonborsten mot huden och flytta apparaten i 
cirkulära rörelser över ansiktet, glid upp och ner längs näsryggen i en 
minut. Massera försiktigt området under ögonen med hjälp av utåtriktade 
klapprörelser. Tryck sedan på universalknappen för att stänga av LUNA™ 
play plus 2.

3.  SKÖLJ 
Tryck sedan på universalknappen och håll den nere för att stänga av 
apparaten. Skölj och badda ansiktet torrt. Applicera sedan en fuktkräm 
efter ditt val, om så önskas. 

RENGÖRING AV DIN APPARAT

Rengör alltid din apparat ordentligt efter användning. Tvätta borstens yta med vatten och tvål, skölj sedan 
med varmt vatten. Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade eller korniga rengöringsmedel, peeling 
eller skrubbar eftersom det kan skada de mjuka rörelsepunkterna av silikon på apparaten. Badda torrt med en 
luddfri trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej och sköljer med 
varmt vatten efter användning för bästa resultat.

OBS! Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton, eftersom de kan irritera 
huden och skada silikonet.

VIKTIGT
FÖR OPTIMAL SÄKERHET:

•  Om du har ett hudtillstånd eller några medicinska problem, kontakta då en hudläkare före användning.
•  Att använda LUNA™ play plus 2 bör kännas bekvämt – om du upplever obehag, sluta använda omedelbart

och kontakta en läkare.
•  Var extra försiktig när du rengör under ögonområdena och låt inte apparaten komma i kontakt med

ögonlocken eller själva ögonen.
•  Av hygienskäl rekommenderar vi inte att du delar din apparat med någon annan.
•  Undvik att lämna din apparat i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.
•  Noggrann övervakning är nödvändig när denna apparat används av, på eller nära barn, såväl som för

personer med nedsatt fysisk och mental förmåga.
•  Sluta använda denna produkt om den verkar vara skadad på något sätt. Denna produkt innehåller inga

utbytbara delar.
•  Med tanke på effektiviteten i FOREO-rengöringsrutin rekommenderar vi att du inte använder LUNA™ play

plus 2 i mer än 3 minuter åt gången.
•  Använd bara apparaten i dess avsedda syfte i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Om du

inte hittar svaret på en viss fråga eller om du har andra frågor angående apparatens drift, ber vi dig besöka
www.foreo.com
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1.

2.

AVFALLSHANTERING

Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för 
återvinning av avfall).

BORTTAGNING AV BATTERI

OBS! Denna åtgärd ska endast vidtas när apparaten ska kasseras.

Denna apparat innehåller ett batteri som måste tas bort före kassering och får inte 
kastas bort med hushållsavfall. För att ta bort batteriet, skruva loss batterilocket på 
basen av apparaten. Ta sedan försiktigt ut batteriet.

SPECIFIKATIONER

MATERIAL:  Kroppssäker silikon & PC + ABS 
FÄRG:  Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool!
STORLEK:  60 × 65 × 30 mm 
VIKT:  57 g 
ANVÄNDNING:  upp till 600 användningar 
STANDBY:  180 dagar 
HÖGSTA LJUDNIVÅ:  <50 dB 
GRÄNSSNITT:  en knapp

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

All användning av denna apparat sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något 
ansvar för fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna apparat. 
Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar över tid i 
dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

RFs exponeringsuttalande: Denna utrustning uppfyller FCC-gränsvärdena för strålningsexponering som 
anges för en okontrollerad miljö. Apparaten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. 
Produkten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsning.

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan 
föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra sig om 
att apparaten återvinns korrekt, hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och 
människors välmående som kan komma av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material 
kommer också hjälpa till att bevara naturliga resurser.

För mer information om återvinning av din apparat, kontakta din lokala hushållsservice eller inköpsställe.
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Frågor och svar

1.  HUR SÄTTER JAG PÅ OCH STÄNGER AV MIN LUNA™ play plus 2?
Du slår på din LUNA™ play plus 2 genom att trycka en gång på universalknappen.

2.  HUR STÄNGER JAG AV MIN LUNA™ play plus 2?
När du är klar med din rutin, tryck på universalknappen på din apparat en gång för att stänga av den.

3.  HUR PÅBÖRJAR JAG MIN FÖRSTA BEHANDLING?
Fukta ansiktet och applicera din vanliga ansiktsrengöring. Blöt sedan LUNA™ play plus 2 och tryck på
universalknappen för att slå på apparaten. Tryck försiktigt den mjuka silikonborsten mot huden och flytta
apparaten i cirkulära rörelser över ansiktet, glid upp och ner längs näsryggen i en minut. Tryck sedan på
universalknappen och håll den nere för att stänga av apparaten. Skölj och badda ditt ansikte torrt, applicera
sedan en fuktkräm efter ditt val, om så önskas.

4.  VAD MEDFÖLJER VID KÖP AV MIN LUNA™ play plus 2-APPARAT?
1x LUNA™ play plus 2-apparat, 1x grundläggande manual.

5.  HUR OFTA KAN JAG ANVÄNDA MIN LUNA™ play plus 2-APPARAT?
Alla LUNA ™-apparater är säkra och skonsamma nog att använda varje dag, morgon eller natt. Vi
rekommenderar att du använder LUNA™ varje gång din hud behöver en djup rengöring eller exfoliering.

6.  VILKA ANSIKTSRENGÖRINGSMEDEL KAN JAG ANVÄNDA MED LUNA™ play plus 2?
Du kan använda vilken ansiktsrengöring som helst med LUNA™ play plus 2, men för att hålla din apparat i
optimalt skick, undvik lerbaserade, silikonbaserade eller korniga rengöringsmedel, då de kan skada silikonet.

7.  VAD GÖR LUNA™ play plus 2 MER EFFEKTIV ÄN RENGÖRINGSAPPARATER MED NYLONBORSTEN?
LUNA™ play plus 2 är helt tillverkad av ultrahygieniskt silikon, som är snabbtorkande och icke-poröst för att
förhindra bakterieuppbyggnad – vilket gör den 35 gånger mer hygieniskt än nylonborstar. Luna har extra
mjuka och släta kontaktpunkter av silikon, LUNA™ play plus 2 glider försiktigt över ansiktet utan att dra eller
sträcka på huden. Med hjälp av T-Sonic™-pulseringar ger LUNA™ play plus 2 en djup men ändå skonsam
rengöring och tar bort 99,5 %* av smuts, olja, svett och sminkrester.

8.  VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN LUNA™ play plus OCH LUNA™ play plus 2?
LUNA™ play plus 2 har dubbelt så stor kraft och ger dubbelt så hög rengöringsintensitet för en ännu
effektivare ansiktsrengöringsrutin. 30 % mjukare silikonborstar gör att LUNA™ play plus 2 glider obesvärat
över ansiktet, utan att dra eller sträcka huden, för att bevara hudens naturliga elasticitet. Uppgraderad för
att leverera 200 extra användningar, erbjuder LUNA™ play plus 2 nu upp till 600 användningar! Och för
att göra det hela ännu roligare, nu finns LUNA™ play plus 2 i tre vackra nya färger – Peach of Cake!, Minty
Cool! och I Lilac You!

9.  VAD ÄR T-SONIC™-TEKNIK?
Den högeffektiva motorn som driver din LUNA play plus 2-apparat kan ge mer än 8 000 varv per minut.
Denna höghastighetsrörelse genererar subtila svängningar, som vi kallar T-Sonic-pulseringar. 'T' i T-Sonic
är en förkortning för transdermal – som kallad på grund av att dessa pulseringar färdas genom de yttre
hudlagren och arbetar för att stimulera blodflödet och lossa föroreningar som har fastnat i porerna.

10.  PASSAR LUNA™ play plus 2 FÖR ALLA TYPER AV HUD?
Ja, LUNA™ play plus 2 passar alla hudtyper. Dubbelzonborsten har två typer av beröringspunkter för
optimal ansiktsrengöring. De tunnare kontaktpunkterna på större delen på borsthuvudet är ultramjuka och
milda för att rengöra de normala och känsliga hudområden på djupet men ändå skonsamt till försiktigt,
inklusive större områden som kinderna. De tjockare kontaktpunkterna högst upp på borsthuvudet har en
ökad krökning och tjocklek för att ge en djup rengöring i problemområden som T-zonen och mer exakt
rengöring i områden som är svåra att nå.

11.  KAN JAG ANVÄNDA LUNA™ play plus 2 OM JAG HAR HUDPROBLEM SOM AKNE ELLER EKSEM
ELLER OM JAG HAR HAFT ETT KOSMETISK INGREPP SOM BOTOX?
Vi rekommenderar alla som lider av ett allvarligt hudåkomma eller har genomgått ett kosmetiskt ingrepp
att konsultera sina läkare eller hudvårdsexpert innan de använder apparaten.
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12. HUR RENGÖR JAG MIN LUNA™ play plus 2?
Tvätta apparaten med tvål och vatten, skölj med varmt vatten och torka med en luddfri trasa eller handduk.
Vi rekommenderar att du använder FOREOs silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efter
användning för bästa resultat. Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller
aceton, eftersom de kan irritera huden och skada silikonet.

13.  VAD SÅ SKAL JAG GÖRA OM MIN LUNA™ play plus 2 INTE STARTAR/STÄNGS AV?
Om LUNA™ play plus 2 inte aktiveras när du trycker på universalknappen, kan batteriet vara urladdad.
Om LUNA™ play plus 2 inte kan stängas av eller universalknapparna inte svarar, kan det hända att
mikroprocessorn tillfälligt inte fungerar. Tryck och håll ned universalknappen för att starta om apparaten.
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