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TAM KULLANIM KILAVUZU 

BAŞLANGIÇ 

 LUNA™ play plus 2’ yi satın alarak daha akıllı bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Sofistike bir 

cilt bakımı teknolojisinin tüm avantajlarından evinizin rahatlığında yararlanmaya başlamadan önce lütfen birkaç dakikanızı 

bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için ayırın. 

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda tarif edildiği gibi amacına 

uygun şekilde kullanın.  

 UYARI: Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir. 

LUNA™ play plus 2 TANITIM 

T-Sonic™ yüz temizleme güzelliğini keşfederek cilt bakım rutinini bir üst seviyeye taşıyın! Ultra-hijyenik silikon ve dakikada 

8,000 T-Sonic™ titreşimi birleştiren bu küçük ama güçlü cihaz, sadece 1 dakika içinde kir, yağ, ter ve makyaj kalıntılarını 

%99.5 oranında giderir! 

 

Nazik bir yüz masajı ve seveceğiniz üç eğlenceli yeni renk ile LUNA™ play plus 2, ister evde ister seyahatte etkili ve keyifli bir 

yüz temizleme rutini sunar!    

LUNA™ play plus 2 İLE TANIŞIN 

2 BÖLGELİ FIRÇA BAŞLIĞI  
Tüm cilt tipleri için etkili                                                                                             ULTRA-HİJYENİK SİLİKON  
bir cilt temizliği sağlar.         Bakteri oluşumunu engelleyen ipeksi yumuşaklık,  

hızlı kuruyan ve gözeneksiz yapı, naylon fırçalardan 

35 kat daha hijyenik ve tüm cilt tipleri için uygun 

 

   

titreşim ile derin ve etkili  bir 

temizleme ve rahatlatıcı yüz 

masajı 
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Her kullanımdan sonra cihazı iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile durulayın. Cihazın 

yumuşak silikonuna zarar verebileceği için kil ve silikon bazlı veya taneli temizleyiciler, soyucu ya da ovucu ürünleri 

kullanmaktan kaçının. Tüy bırakmayan bir bez veya havlu ile kurulayın. En iyi sonuç için kullanımdan sonra cihazı FOREO 

Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi ve ılık su ile durulamanızı öneririz. 

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın, bu ürünler cildi tahriş edebilir ve silikona zarar 

verebilir. 

ÖNEMLİ 
İDEAL GÜVENLİK İÇİN: 

• Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbı endişeniz varsa kullanmadan önce lütfen bir cilt uzmanına danışın. 

• LUNA™ play plus 2 ile cilt temizleme rutininiz konforlu olmalıdır – herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız derhal kullanmayı 

bırakın ve bir doktora danışın. 

• Göz altı bölgesini temizlerken özen gösterin ve cihazın göz ya da göz kapağınız ile temasından kaçının.  

• Hijyen nedeniyle cihazınızı herhangi biriyle paylaşmamanızı öneririz. 

• Cihazı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya sıcak suya 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. Bu üründe servis bakımı gerektirecek bir parça 

bulunmamaktadır.  

• FOREO temizleme rutininin etkinliği göz önünde bulundurulduğunda LUNA™ play plus 2’yi tek seferde 3 dakikadan uzun 

süre kullanmamanızı öneririz. 

• Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap bulamazsanız veya 

cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen www.foreo.com adresini ziyaret edin. 
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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 götürülmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın 

doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan imhadan doğacak çevre ve insan sağlığı için olası 

olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına 

da yardımcı olur. 

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız 

yere başvurun. 

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI   1. 

NOT: Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır. 

Bu cihaz, atılmadan önce çıkarılması gereken ve evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken 

bir pil içerir. Pili çıkarmak için ürünün tabanındaki pil kapağını açın. Ardından içindeki pili 

dikkatlice çıkarın.  

TEKNİK ÖZELLİKLER 
MALZEMELER:     Vücut için güvenli silikon, PC + ABS  
RENK:      Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool! 
BOYUT:       60 × 65 × 30 mm 

AĞIRLIK:     57g 
KULLANIM:     600 kullanıma kadar 
BEKLEME MODU:     180 gün 

MAKS. SES SEVİYESİ:   <50 dB  
ARAYÜZ:     1-düğme 

 

YASAL UYARI 

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. 

RF (Radyo Frekansı) maruz kalma bildirimi: Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma 

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

maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir. 
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SIKÇA SORULAN SORULAR 

1. LUNA™ play plus 2 CİHAZIMI NASIL BAŞLATIRIM?   

  LUNA™ play plus 2 cihazını başlatmak için evrensel düğmeye bir kez basın. 

  

2. LUNA™ play plus 2 CİHAZIMI NASIL KAPATIRIM?  

  Bakım rutininiz sona erdiğinde cihazı kapatmak için evrensel düğmeye bir kez basın. 

  

3. İLK TERAPİME NASIL BAŞLARIM?  

Yüzünüzü nemlendirin ve her zaman kullandığınız yüz temizleyicisini uygulayın. Ardından LUNA™ play plus 2 cihazını    

ıslatın ve evrensel düğmeye basarak cihazı çalıştırın. Yumuşak silikon başlığı cilde nazikçe bastırın ve cihazı yüzünüzde 

dairesel hareketlerle, burun üzerinde aşağı ve yukarı hareketlerle 1 dakika boyunca gezdirin. Cihazı kapatmak için 

evrensel düğmeye tekrar basılı tutun. Yüzünüzü durulayın ve kurulayın, ardından sevdiğiniz diğer cilt bakım ürünlerini 

uygulayın. 

4. LUNA™ play plus 2 İÇERİĞİNDE NELER VAR?                                                                                                                                                                       

1 x LUNA™ play plus 2 cihazı, 1 x kullanım kılavuzu.  

5. LUNA™ play plus 2 CİHAZIMI HANGİ SIKLIKLA KULLANABİLİRİM?   

Tüm LUNA™ cihazları güvenlidir ve her gün, sabah veya gece, kullanılabilir. Cildinizin derinlemesine temizliğe ve ölü       

deriden arınmaya ihtiyaç duyduğu her an LUNA™ cihazınızı kullanmanızı öneririz.  

6. LUNA™ play plus 2 İLE HANGİ YÜZ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ KULLANILABİLİR?  

LUNA™ play plus 2 ile dilediğiniz yüz temizleme ürünlerini kullanabilirsiniz, ancak cihazınızı uygun şartlarda korumak için 

kil ve silikon bazlı veya tanecikli temizleme ürünlerinden kaçının çünkü bunlar silikona zarar verebilir.  

  

7. LUNA™ play plus 2 NAYLON FIRÇALI YÜZ TEMİZLEME CİHAZLARINDAN NEDEN DAHA ETKİLİDİR? 

LUNA™ play plus 2, bakteri oluşumunu önleyen gözeneksiz ve hızlı kuruyan tamamen ultra-hijyenik silikondan yapılmıştır, 

bu özelliği ile naylon fırçalardan 35 kat daha hijyeniktir. Ekstra yumuşak ve pürüzsüz silikon temas noktalarına sahip 

LUNA™ play plus 2, cildinizi germeden nazikçe bakım yapar. T-Sonic™ titreşimlerin yardımıyla LUNA™ play plus 2, kir, yağ, 

ter ve makyaj kalıntılarını %99,5 oranında gidererek derinlemesine ve nazik bir temizleme sağlar. 

  

8. LUNA™ play plus VE LUNA™ play plus 2 ARASINDAKİ FARK NEDİR?  

İki kat daha güçlü LUNA™ play plus 2, daha etkili bir yüz temizleme rutini için iki kat fazla temizleme gücü sunar. %30 

daha yumuşak silikon fırça başlığı ile LUNA™ play plus 2, cildin doğal elastikiyetini korumak için yüzünüzü germeden 

nazikçe bakım yapar. 200 kullanım arttırılarak geliştirilen LUNA™ play plus 2, şimdi 600 ‘e kadar kullanım sunuyor. LUNA™ 

play plus 2, 3 harika yeni rengi ile her şeyi daha da eğlenceli hale getiriyor- Peach of Cake!, Minty Cool! and I Lilac You! 

9. T-SONIC™ TEKNOLOJİSİ NEDİR?  

LUNA play plus 2 cihazına güç veren yüksek verimli motor, dakikada 8.000’den fazla devir sağlamaktadır. Bu yüksek hızlı 

hareket, T-Sonic titreşimler olarak adlandırdığımız küçük salınımlar üretir. T-Sonic’teki ‘T’ transdermal kelimesinin 

kısaltmasıdır- bu şekilde adlandırılır çünkü titreşimler kan akışını uyarmak ve gözeneklerde biriken kiri arındırmak için 

cildin dış katmanlarından içeri doğru hareket eder.  

10. LUNA™ play plus 2 TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN UYGUN MU?   

Evet, LUNA™ play plus 2 tüm cilt tiplerine uygundur. Çift bölgeli fırça en iyi yüz temizleme rutinini sunmak için iki farklı 

silikon temas noktasına sahiptir. Fırça başlığının büyük bir bölümü olan daha ince temas noktaları yanaklar gibi daha 

geniş bölgeler dahil olmak üzere normal ve hassas cilt temizliğine uygun olarak ultra-yumuşak ve naziktir. Fırça başlığının 

üst bölümünde yer alan daha kalın temas noktaları ise T-bölgesi gibi sorunlu alanlar için derinlemesine ve ulaşılması zor 

alanlar için de daha hassas bir temizlik sağlamak için artarak eğrilen ve kalın bir yapıya sahiptir.  

11. AKNE VEYA EGZAMA GİBİ CİLT SORUNLARIM VARSA VEYA BOTOKS GİBİ KOZMETİK UYGULAMALARIM VARSA LUNA™ 

play plus 2 CİHAZINI KULLANABİLİR MİYİM? 

Ciddi bir cilt sorunu olan veya kozmetik bir uygulama geçirmiş olan herkesin cihazı kullanmadan önce doktorlarına veya 

cilt bakım uzmanlarına danışmasını öneririz. 
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12. LUNA™ play plus 2 CİHAZIMI NASIL TEMİZLERİM?  

Cihazı su ve sabun ile yıkayın, ılık su ile durulayın, ardından tüy bırakmayan bir bez veya havlu ile hafifçe kurulayın. 

En iyi sonuç için cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi ve ılık su ile durulamanızı öneririz. Alkol, 

benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın, bu ürünler cildi tahriş edebilir ve silikona zarar 

verebilir. 

 

13. LUNA™ play plus 2 CİHAZIM AÇILMIYOR / KAPANMIYORSA NE YAPMALIYIM? 

Evrensel düğmeye bastığınızda LUNA™ play plus 2 cihazınız çalışmıyorsa, cihaz pili bitmiş olabilir. Eğer LUNA™ play plus 

2 cihazınız kapanmıyorsa ya da evrensel düğme çalışmıyorsa mikroişlemci geçici olarak arızalı olabilir. Cihazı yeniden 

başlatmak için evrensel düğmeye basılı tutun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2021 FOREO LTD ŞTİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. 

AB DAĞITICI: FOREO LTD ŞTİ, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ  

ABD DAĞITICI: FOREO A.Ş., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD  

AU DAĞITICI: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA 

FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR. 

FOREO LTD ŞTİ İÇİN ÜRETİLMİŞTİR. WWW.FOREO.COM 


