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VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING

AAN DE SLAG

Gefeliciteerd met het nemen van de eerste stap naar het ontdekken van slimmere huidverzorging door je 
aanschaf van de LUNA™ play smart 2. Neem even de tijd om deze gebruikershandleiding aandachtig door te 
lezen voordat je thuis van alle voordelen van geavanceerde huidverzorgingstechnologie begint te genieten.

LEES VÓÓR GEBRUIK EERST ALLE INSTRUCTIES en gebruik dit product alleen voor de doelstelling die in 
deze handleiding vermeld staat.

LUNA™ play smart 2 OVERZICHT

Ervaar 's werelds meest intelligente 360° gezichtsreinigingsapparaat - de LUNA™ play smart 2! Deze 2-in-1 
persoonlijke schoonheidscoach ter grootte van een handpalm is volledig gemaakt van ultrazachte siliconen 
die 35x hygiënischer is dan nylon borstelharen. een volledig op maat gemaakte reinigingsroutine voor jou op 
basis van de resultaten. Met 8.000 T-Sonic™-pulsen per minuut die tot 99,5% vuil, olie, transpiratie en make-
upresten verwijderen met een zachte massage waarbij dode cellen verwijderd worden, is gezichtsreiniging nog 
nooit zo leuk, effectief en gemakkelijk geweest! 

DIKKERE TOUCHPOINTS
Verhoogde kromming en dikte 
zorgen voor een diepe reiniging van 
problematische gebieden zoals de 
T-zone, en een nauwkeurigere reiniging 
voor moeilijk bereikbare plaatsen. 

DUNNERE TOUCHPOINTS
Ultrazacht en teder voor een diepe 
en toch subtiele reiniging van 
normale en gevoelige huidtypen, 
inclusief grotere gebieden zoals 
de wangen.

T-SONIC™-PULSATIES
8.000 T-Sonic™-
pulsen per minuut 
voor een diepe en 
effectieve reiniging 
en ontspannende 
gezichtsmassage.

VERGULDE HUIDSENSOREN 
Meet de huid met een snelheid 
van 1000 keer per seconde en 
analyseert het vochtgehalte in 

elk gedeelte van het gezicht 
zoals de wangen.

INDICATIELAMPJE 
Knippert om aan te 

geven dat het apparaat 
zich in de Bluetooth-

koppelingsmodus 
bevindt en wanneer het 
apparaat moet worden 

opgeladen.

UNIVERSELE KNOP 
Hiermee wordt het 
apparaat met één 
druk op de knop 

aan-/uitgezet. 

ULTRA-HYGIËNISCHE SILICONEN
Zijdezacht, sneldrogend en niet-poreus om 
de opbouw van bacteriën te voorkomen, 
35x hygiënischer dan nylon borstelharen 

en geschikt voor alle huidtypen.

VERTROUWD RAKEN MET JE LUNA™ play smart 2 

WAARSCHUWING: Aanpassingen aan deze apparatuur zijn niet toegestaan.
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GEBRUIKSAANWIJZING

STAP 1: REINIGEN

Om je huid voor te bereiden op de meest nauwkeurige huidanalyse, reinig je eerst met LUNA™ play smart 
2 om alle vuil en bacteriën van de huid te verwijderen en het natuurlijke vochtgehalte bloot te leggen. Na 
het analyseren van je huid gaat de FOREO For You-app door met het synchroniseren van een aangepaste 
reinigingsroutine met je apparaat voor je volgende reiniging.

STAP 2: HUIDANALYSE

1.  Maak je huid vochtig en breng je gewone 
gezichtsreiniger aan. Bevochtig vervolgens het 
apparaat.

2.  Reinig met zachte ronddraaiende bewegingen op de 
wangen en het voorhoofd, terwijl je langs de neus 
glijdt. De LUNA™ play smart 2 pauzeert om aan 
te geven wanneer je naar het volgende deel van je 
gezicht moet gaan.

3.  Spoel je gezicht af en dep je gezicht droog. Wacht 2 
minuten extra om je gezicht volledig te laten drogen 
voer dan je huidanalyse uit. Breng daarna desgewenst 
andere huidverzorgingsproducten aan. 

1.  Open de FOREO For You-app op je mobiele apparaat en 
schakel Bluetooth in.

2.  Zet de LUNA™ play smart 2 aan door de universele knop 
ingedrukt te houden totdat het lampje begint te knipperen. Na 
het maken van de Bluetooth-verbinding is je apparaat klaar om 
een slimme huidanalyse te starten.

3.  Houd de huidsensoren aan de achterkant van het apparaat 
tegen je wangen, je voorhoofd, de zijkant van de neus en je kin. 
Ga naar het volgende gedeelte van je gezicht wanneer de app 
dit aangeeft.

4.  De FOREO For You-app analyseert vervolgens het vochtgehalte 
van je huid en synchroniseert onmiddellijk een aangepaste  
  reinigingsroutine met je apparaat. Houd de universele knop 3  
           seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten. 

Neem voor het beste resultaat je huid één keer 
per week op hetzelfde tijdstip van de dag af, of 
wanneer je naar een nieuwe omgeving reist.
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JE APPARAAT REINIGEN

Maak je apparaat na gebruik altijd grondig schoon. Reinig het borsteloppervlak met water en zeep en spoel 
het daarna af met warm water. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van klei of korrelige, exfolianten 
of scrubs, aangezien deze de zachte siliconen van het apparaat kunnen beschadigen. Dep droog met een 
pluisvrije doek of handdoek. Voor een optimaal resultaat raden we je aan om het apparaat na gebruik in te 
spuiten met Silicone Cleaning Spray van FOREO en daarna af te spoelen met warm water.

OPMERKING: Gebruik nooit alcohol-, benzine-, of acetonhoudende reinigingsmiddelen, aangezien ze de huid 
kunnen irriteren en de siliconen kunnen beschadigen.

BELANGRIJK
VOOR OPTIMALE VEILIGHEID:

•  Als je een huidaandoening of medische problemen hebt, raadpleeg dan vóór gebruik een dermatoloog.
•  Reiniging met LUNA™ play smart 2 moet comfortabel zijn. Als niet comfortabel aanvoelt, stop dan 

onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.
•  Wees extra voorzichtig bij het reinigen van de gebieden onder de ogen en breng het apparaat niet in 

contact met de oogleden of de ogen zelf.
•  Om hygiënische redenen raden we af om je apparaat met iemand anders te delen.
•  Laat je apparaat niet in direct zonlicht liggen en stel het nooit bloot aan extreme hitte of kokend water.
•  Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van 

kinderen, evenals door personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens.
•  Beëindig het gebruik als dit product op enigerlei wijze beschadigd lijkt. Dit product bevat geen vervangbare 

onderdelen.
•  Gezien de efficiënte reinigingsroutine van de FOREO, raden wij je aan om LUNA™ play smart 2 niet langer 

dan 3 minuten per keer te gebruiken.
•  Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Als je het 

antwoord op je specifieke vraag niet kunt vinden, of als je andere vragen hebt over de werking van het 
apparaat, ga dan naar www.foreo.com

PROBLEMEN OPLOSSEN

Voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen in het geval van veranderingen in de prestaties van de 
LUNA™ play smart 2.

Als de LUNA™ play smart 2 niet wordt geactiveerd wanneer je op de universele knop drukt:
•  Batterij is leeg.

Als de LUNA™ play smart 2 niet kan worden uitgezet en/of de interfaceknoppen niet reageren:
•  Microprocessor werkt tijdelijk niet goed. Houd de universele knop ingedrukt om het apparaat opnieuw op te 

starten.

Als de LUNA™ play smart 2 je huid niet herkent tijdens de huidanalyse:
•  Zorg ervoor dat het apparaat helemaal droog is en start het apparaat vervolgens opnieuw op.
•  Zorg ervoor dat je beide sensoren stevig op de huid drukt.

Als de LUNA™ play smart 2 niet synchroniseert met de FOREO For You-app:
•  Schakel je Bluetooth uit en vervolgens weer in om opnieuw verbinding te maken.
•  Sluit de FOREO For You-app en open deze opnieuw om het proces opnieuw te starten.
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1.

2.

INFORMATIE OVER AFVAL INZAMELEN

Het inleveren van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met 
systemen voor het gescheiden inzamelen van afval)

VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ

OPMERKING: Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd als het apparaat klaar 
is om als afval te worden ingezameld.

Dit apparaat bevat 2 batterijen die moeten worden verwijderd voordat het apparaat 
wordt ingezameld en die niet bij het huisvuil mogen worden gegooid. Om de 
batterijen te verwijderen, schroef je het batterijklepje aan de onderkant van het 
product los. Verwijder vervolgens voorzichtig de batterijen binnenin.

SPECIFICATIES

MATERIALEN: Lichaamsveilige siliconen, PC + ABS 
KLEUR: Cherry Up! / Tickle Me Pink! / Peek-A-Blue! / Mint For You!
AFMETING: 60 × 65 × 30 mm 
GEWICHT: 70 g 
GEBRUIK: Tot 1000 keer gebruik 
STANDBY: 180 dagen 
MAX. GELUIDSNIVEAU: <60 dB 
INTERFACE: 1 knop

Het kruissymbool op de vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat niet als normaal huishoudelijk afval behandeld 
mag worden, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. 
Door ervoor te zorgen dat je dit apparaat bij het juiste inzamelpunt inlevert, draag je bij de negatieve 
gevolgen op ons milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen die veroorzaakt kunnen worden als het 
product niet op de juiste manier wordt ingezameld. Het recyclen van materialen helpt tevens onze natuurlijke 
grondstoffen te sparen.

Neem voor meer informatie over het recyclen van je apparaat contact op met je plaatselijke gemeente of de 
winkelier bij wie je het apparaat gekocht hebt.
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DISCLAIMER

Het gebruik van dit apparaat is op eigen risico. FOREO, noch zijn winkeliers aanvaarden enige 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele letsels of schades, fysiek of anderzijds, die direct of 
indirect het gevolg zijn van het gebruik van dit apparaat. Voorts behoudt FOREO zich het recht voor om deze 
publicatie te herzien en van tijd tot tijd wijzigingen in de inhoud ervan aan te brengen zonder verplichting om 
wie dan ook over dergelijke revisies of wijzigingen op de hoogte te stellen.

Alle wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is 
voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker intrekken om het apparaat te mogen gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is behoudens de volgende twee 
voorwaarden:
(1)  Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken. 
(2)  Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste 

werking kan veroorzaken.

OPMERKING: 1) Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een 
digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om 
een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze 
apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd 
en gebruikt conform de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen 
garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing 
veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan 
te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van 
de volgende maatregelen:

•  Verplaats de antenne of verander de richting ervan.
•  Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•  Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is 

aangesloten.
•  Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

2) Dit apparaat voldoet aan CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Dit apparaat voldoet aan de van vergunning 
vrijgestelde RSS-norm(en) van Industry Canada. De werking is behoudens de volgende twee voorwaarden:

•  Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
•  Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat 

kan veroorzaken.

Volgens de voorschriften van Industry Canada mag deze radiozender alleen werken met een antenne van 
een type en maximale (of lagere) versterking die voor de zender zijn goedgekeurd door Industry Canada. 
Om mogelijke radiostoring voor andere gebruikers te verminderen, moet het type antenne en de versterking 
zo worden gekozen dat het equivalent isotroop uitgestraald vermogen (eirp) niet meer is dan nodig is voor 
succesvolle communicatie.

Het model kan zonder kennisgeving voor verbeteringen worden gewijzigd.
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Veelgestelde vragen

LUNA™ play smart 2 BASICS BASISINFORMATIE 

1.  WAT WORDT ER BIJ MIJN LUNA™ play smart 2 geleverd?
1x LUNA™ play smart 2, 1x basishandleiding. 

2.  WAT MOET IK DOEN NADAT IK MIJN LUNA™ play smart 2 HEB ONTVANGEN? 
Gefeliciteerd met het nemen van de eerste stap naar het ontdekken van slimmere huidverzorging door je 
aanschaf van de LUNA™ play smart 2. Voordat je begint te genieten van alle voordelen van geavanceerde 
huidverzorgingstechnologie, download je de FOREO For You-app gratis om je apparaat te ontgrendelen 
en te registreren voor het eerste gebruik. (Raadpleeg voor meer informatie het onderstaande gedeelte 'DE 
APP').

3.  WAAROM MOET IK DE FOREO For You-APP DOWNLOADEN VOORDAT IK MIJN APPARAAT GEBRUIK? 
Alle FOREO-apparaten moeten de eerste keer dat ze worden ingeschakeld worden geactiveerd en 
ontgrendeld via de FOREO For You-app. Dit helpt beschermen tegen vervalste/gekopieerde FOREO-
producten en maakt het gemakkelijker om de garantie te registreren en je investering te beschermen.

4.  HOE ZET IK MIJN LUNA™ play smart 2 AAN? 
Zet je LUNA™ play smart 2 aan door één keer op de universele knop te drukken.

5.  HOE ZET IK MIJN LUNA™ play smart 2 UIT? 
Om je apparaat uit te schakelen, houd je de universele knop 3 seconden ingedrukt. Na het voltooien van 
een vooraf ingestelde, aangepaste reinigingsroutine, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

LUNA™ play smart 2 APPARAAT

6.  HOE REINIG IK MIJN HUID?  
Maak je huid vochtig en breng je gewone gezichtsreiniger aan. Bevochtig vervolgens het apparaat. Reinig 
met zachte ronddraaiende bewegingen op de wangen en het voorhoofd, terwijl je langs de neus glijdt. De 
LUNA™ play smart 2 pauzeert om aan te geven wanneer je naar het volgende deel van je gezicht moet 
gaan. Spoel je gezicht af en dep het droog. Wacht 2 minuten extra om je gezicht volledig te laten drogen 
voer dan je huidanalyse uit. 

7.  HOE VAAK MOET IK MIJN HUID REINIGEN MET LUNA™ play smart 2?  
We raden je aan om je LUNA™ play smart 2 te gebruiken wanneer je huid grondig gereinigd moet worden.

8.  WELKE GEZICHTSREINIGERS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET MIJN LUNA™ play smart 2? 
Je kunt elke gezichtsreiniger gebruiken met je LUNA™ play smart 2, maar om je apparaat in optimale 
conditie te houden, dien je reinigingsmiddelen op basis van klei, siliconen of korrelige reinigingsmiddelen 
te vermijden, aangezien deze de siliconen kunnen beschadigen. 

9.  WAT MAAKT MIJN LUNA™ play smart 2 EFFECTIEVER DAN HET REINIGEN VAN APPARATEN MET 
NYLON BORSTELHAREN? 
In tegenstelling tot nylon borstelharen zijn siliconen borstelharen niet poreus, wat betekent dat ze bestand 
zijn tegen bacteriële vorming en 35x hygiënischer zijn dan standaard nylon borstels. Met behulp van 
T-Sonic™-pulsen verwijderen de zachte siliconenharen 99,5% vuil, olie en make-upresten.

10.  KAN MIJN LUNA™ play smart 2 MAKE-UP-VERWIJDERAARS VERVANGEN? 
Voor een effectievere reiniging raden we je aan om vóór gebruik all make-up te verwijderen. 

11.  WAT IS T-SONIC™-TECHNOLOGIE? 
De uiterst efficiënte motor die je LUNA™ play smart 2 aandrijft, kan meer dan 8.000 omwentelingen/
minuut leveren. Deze snelle beweging genereert subtiele oscillaties, die we T-Sonic-pulsaties noemen. De 
'T' in T-Sonic is een afkorting voor transdermaal - zo genoemd omdat deze pulsaties door de buitenste 
huidlagen gaan, de bloedstroom stimuleren en onzuiverheden in de poriën losmaken.
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12.  HOE VOER IK MIJN EERSTE HUIDANALYSE UIT? 
Zorg ervoor dat je huid helemaal schoon en droog is voordat je met je huidanalyse begint. Synchroniseer 
je LUNA™ play smart 2 met de app en druk op ANALYSE. Houd de huidsensoren aan de achterkant 
van het apparaat tegen je wangen, je voorhoofd, de zijkant van de neus en je kin. Ga naar het volgende 
gedeelte van je gezicht wanneer de app dit aangeeft. De FOREO For You-app analyseert vervolgens het 
vochtgehalte van je huid en synchroniseert onmiddellijk een aangepaste reinigingsroutine met je apparaat.

13.  HOE VAAK MOET IK MIJN HUID ANALYSEREN? 
Voor de beste resultaten raden we aan om je huid eenmaal per week op hetzelfde tijdstip van de dag te 
analyseren, of wanneer je naar een nieuwe omgeving reist. 

14.  WAAROM IS EEN GEHYDRATEERDE HUID ZO BELANGRIJK? 
Huidvocht werkt als een beschermende barrière om te voorkomen dat de huid strak en droog wordt. Het 
voorkomt ook de groei van bacteriën en bevordert de regeneratie en elasticiteit van de huidcellen. Nadat 
het vochtgehalte van je huid geanalyseerd is, zal de app een op maat gemaakte reinigingsroutine creëren 
die perfect is afgestemd op je huidbehoeften en deze synchroniseren met je apparaat, zodat je altijd een 
gezonde, gehydrateerde en stralende huid hebt. 

15.  IS MIJN LUNA™ play smart 2 GESCHIKT VOOR ALLE HUIDTYPEN? 
Ja, LUNA™ play smart 2 is speciaal ontworpen om geschikt te zijn voor alle huidtypen. LUNA™ play smart 
2 is voorzien van een 2-zone opzetborstel, met dunnere, ultrazachte en zachte aanraakpunten om normale 
en gevoelige huidtypen diep maar subtiel te reinigen, en dikkere aanraakpunten met grotere kromming en 
dikte zorgen voor een diepe reiniging voor problematische gebieden zoals de T-zone.

16.  KAN IK DE LUNA™ play smart 2 GEBRUIKEN ALS IK HUIDCONDITIES ZOALS ACNE OF ECZEEM HEB, 
OF ALS IK EEN COSMETISCHE INGREEP ZOALS BOTOX HEB ONDERGAAN? 
We raden iedereen die aan een ernstige huidaandoening lijdt of een cosmetische ingreep heeft ondergaan 
aan om hun arts of huidverzorgingsdeskundigen te raadplegen alvorens LUNA™ play smart 2 te 
gebruiken.

DE APP

17.  HOE VERBIND IK MIJN LUNA™ play smart 2 MET MIJN SMARTPHONE?  
Download de FOREO For You-app op je smartphone of tablet om je apparaat te registreren en te 
ontgrendelen. Open de FOREO For You-app en zet Bluetooth aan. Synchroniseer je LUNA™-apparaat 
door de universele knop 5 seconden ingedrukt te houden totdat het camerasymbool op je LUNA™ play 
smart 2 begint te knipperen. 

18.  WAT IS HET DOEL VAN DE APP?  
Met de FOREO For You-app kunnen alle FOREO-apparaten worden ontgrendeld en geregistreerd, wat 
helpt beschermen tegen vervalste/gekopieerde FOREO-producten en het gemakkelijker maakt om de 
garantie te registreren. Met LUNA™ play smart 2 heeft de app een slimme huidanalysefunctie waarmee 
je het vochtgehalte van je huid kunt meten. Bovendien creëert de app vervolgens een gepersonaliseerde 
reinigingsroutine die perfect is afgestemd op de behoeften van je huid, en synchroniseert deze met je 
apparaat voor ultiem gemak.

19.  HOE KRIJG IK MIJN EIGEN REINIGINGSROUTINE OP MAAT? 
Synchroniseer je LUNA™-apparaat met de FOREO For You-app. Houd de huidsensoren aan de achterkant 
van het apparaat tegen elk deel van je gezicht, zoals aangegeven in de app. De FOREO For You-app 
analyseert vervolgens het vochtgehalte van je huid en synchroniseert onmiddellijk een aangepaste 
reinigingsroutine met je apparaat. 

20.  WERKT MIJN LUNA™ play smart 2 ZONDER DE APP? 
Voor reinigingsmodus van LUNA™ play smart 2 hoeft de FOREO For You-app niet gebruikt te worden. Om 
je apparaat echter voor het eerste gebruik te ontgrendelen, moet je je apparaat via de app registreren en 
een huidanalyse uitvoeren, waarna de app je aangepaste reinigingsroutine automatisch synchroniseert met 
je apparaat voor al het toekomstige gebruik (tot de volgende keer dat je een huidanalyse uitvoert).
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PROBLEMEN OPLOSSEN EN ONDERHOUD

17.  HOE VERBIND IK MIJN LUNA™ play smart 2 MET MIJN SMARTPHONE?  
Download de FOREO For You-app op je smartphone of tablet om je apparaat te registreren en te 
ontgrendelen. Open de FOREO For You-app en zet Bluetooth aan. Synchroniseer je LUNA™-apparaat 
door de universele knop 5 seconden ingedrukt te houden totdat het camerasymbool op je LUNA™ play 
smart 2 begint te knipperen. 

18.  WAT IS HET DOEL VAN DE APP?  
Met de FOREO For You-app kunnen alle FOREO-apparaten worden ontgrendeld en geregistreerd, wat 
helpt beschermen tegen vervalste/gekopieerde FOREO-producten en het gemakkelijker maakt om de 
garantie te registreren. Met LUNA™ play smart 2 heeft de app een slimme huidanalysefunctie waarmee 
je het vochtgehalte van je huid kunt meten. Bovendien creëert de app vervolgens een gepersonaliseerde 
reinigingsroutine die perfect is afgestemd op de behoeften van je huid, en synchroniseert deze met je 
apparaat voor ultiem gemak.

19.  HOE KRIJG IK MIJN EIGEN REINIGINGSROUTINE OP MAAT? 
Synchroniseer je LUNA™-apparaat met de FOREO For You-app. Houd de huidsensoren aan de achterkant 
van het apparaat tegen elk deel van je gezicht, zoals aangegeven in de app. De FOREO For You-app 
analyseert vervolgens het vochtgehalte van je huid en synchroniseert onmiddellijk een aangepaste 
reinigingsroutine met je apparaat. 

21. WAT BETEKENT HET ALS HET INDICATIELAMPJE VAN MIJN LUNA™ play smart 2 CONTINU 
KNIPPERT?

Als het indicatielampje op van je apparaat continu knippert, kan dit betekenen dat je LUNA™ -apparaat 
zich in de Bluetooth-koppelingsmodus bevindt. Volg de instructies in de app om je apparaat te 
synchroniseren.

22. WAT MOET IK DOEN ALS MIJN LUNA™ play smart 2 GEEN VERBINDING MAAKT MET DE FOREO FOR 
YOU-APP?

Schakel Bluetooth uit en vervolgens weer in om opnieuw verbinding te maken. Als dat niet werkt, sluit je 
de FOREO For You-app en open je deze opnieuw om opnieuw verbinding te maken.

23. WAAROM KAN MIJN LUNA™ play smart 2 NIET ACTIVEREN ALS IK OP DE UNIVERSELE KNOP DRUK?
Als je LUNA™ play smart 2 niet wordt geactiveerd als je op de universele knop drukt, betekent dit dat de 
batterij leeg is.

24. WAAROM HERKENT MIJN LUNA™ play smart 2 MIJN HUID NIET TIJDENS DE HUIDANALYSE?
Zorg ervoor dat het apparaat helemaal droog is en start het apparaat vervolgens opnieuw op. Zorg ervoor 
dat je beide sensoren stevig plat op de huid drukt.

25. WAT GEBEURT ER ALS DE HUIDSENSOREN NAT WORDEN?
De LUNA™ play smart 2 is volledig waterdicht en kan zelfs onder de douche worden gebruikt. Voor de 
meest nauwkeurige resultaten bij het uitvoeren van je huidanalyse dien je er echter voor te zorgen dat 
zowel het apparaat als je huid vóór gebruik volledig droog zijn.

26. HOE REINIG IK MIJN LUNA™ play smart 2?
Reinig het borsteloppervlak met water en zeep en spoel het daarna af met warm water. Dep droog met 
een pluisvrije doek of handdoek. Voor een optimaal resultaat raden we je aan om het apparaat na gebruik 
in te spuiten met Silicone Cleaning Spray van FOREO en daarna af te spoelen met warm water. Gebruik 
nooit reinigingsproducten die alcohol, benzine of aceton bevatten, aangezien deze de huid kunnen 
irriteren en de siliconen kunnen beschadigen.
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