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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 smart 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 smart 2 ÖVERSIKT

Upplev världens mest intelligenta 360-graders apparat för rengöring av ansiktet – LUNA™ play smart 2! 
Tillverkad helt av ultramjukt silikon som är 35 gånger mer hygienisk än nylonborst, har den här palmstora 
2-i-1 personliga skönhetscoach smarta hudavkännare som mäter och analyserar din huds fuktnivå på varje 
område i ansiktet och skapar sedan en helt anpassad rengöringsrutin för dig baserat på resultaten. Med 8 000 
T-Sonic™-pulser per minut som avlägsnar upp till 99,5 % av smuts, olja, svett och sminkrester med en försiktigt 
exfolierande massage har ansiktsrengöring aldrig varit roligare, effektivare och lättare! 

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.

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

GULDPLÄTERADE HUDSENSORER 
Mäter huden med en hastighet 

av 1 000 gånger per sekund och 
analyserar fuktnivåerna i varje 

ansiktszonområde, till exempel 
kinderna.

INDIKATORLJUS 
Blinkar för att indikera att 
apparaten är i Bluetooth-

kopplingsläge och när 
apparaten måste laddas.

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 smart 2 

VARNING: Ingen modifieringen av den här utrustningen är tillåten.
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HUR DEN ANVÄNDS

STEG 1: RENGÖR

För att förbereda din hud för den mest exakta hudanalysen, rengör först med LUNA™ play smart 2 för att 
ta bort all smuts och bakterier från huden för att exponera dess naturliga fuktnivå. När du har utfört din 
hudanalys, fortsätter FOREO For You-appen att synkronisera en anpassad rengöringsrutin till din apparat för 
nästa rengöring.

STEG 2: HUDANALYS

1.  Fukta din hud och applicera din vanliga 
ansiktsrengöring. Fukta sedan apparaten.

2.  Rengör med mjuka cirkulära rörelser på kinder och 
panna, glid upp och ner längs näsan. LUNA™ play 
smart 2 pausar för att tala om för dig när du ska flytta 
till nästa område i ditt ansikte.

3.  Skölj och badda ansiktet torrt. Vänta ytterligare 
2 minuter så att ditt ansikte är helt torrt och utför 
sedan din hudanalys. Applicera därefter alla andra 
hudvårdsprodukter efter önskemål. 

1.  Öppna FOREO For You-appen på din mobila enhet och slå på 
Bluetooth.

2.  Slå på LUNA™ play smart 2 genom att hålla universalknappen 
intryckt tills lampan börjar blinka. Bluetooth är nu anslutet och 
din apparat är redo att börja med en hudanalys.

3.  Tryck och håll hudsensorerna på apparatens baksida mot 
kinderna, pannan, näsan och hakan. När appen indikerar, 
fortsätter du till nästa område.

4.  FOREO For You-appen analyserar sedan fuktindexet på din 
hud och synkroniserar omedelbart en anpassad rengöringsrutin 
till din apparat. Tryck och håll universalknappen intryckt i 3 
sekunder för att stänga av apparaten. 

Läs av din hud en gång i veckan för bästa resultat, 
vid samma tid på dagen, eller när du reser till en ny 
miljö.
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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 smart 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-rengöringsrutinen rekommenderar vi att du inte använder LUNA™ play 

smart 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

FELSÖKNING

Försiktighetsåtgärder att vidta i händelse av ändringar i prestanda hos LUNA™ play smart 2.

Om LUNA™ play smart 2 inte aktiveras när du trycker på universalknappen:
•  Batteriet är tomt.

Om LUNA™ play smart 2 inte går att stänga av och/eller gränssnittsknappen inte svarar:
•  Tillfälligt fel i mikroprocessorn. Tryck och håll ned universalknappen för att starta om apparaten.

Om LUNA™ play smart 2 inte tar upp din hud under hudanalysen:
•  Se till att din apparat är helt torr innan du startar apparaten igen.
•  Var noga med att ordentligt trycka de båda sensorerna plant mot huden.

Om LUNA™ play smart 2 inte lyckas synkronisera med FOREO For You-appen:
•  Stäng av och sätt på Bluetooth för att försöka återansluta.
•  Stäng FOREO For You-appen och öppna den igen för att börja om processen.
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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 två batterier som måste tas bort före kassering och får inte 
kastas bort med hushållsavfall. För att ta bort batterierna, skruva loss batterilocket på 
basen av apparaten. Ta sedan försiktigt ut batteriet.

SPECIFIKATIONER

MATERIAL: Kroppssäker silikon & PC + ABS 
FÄRG: Cherry Up!/Tickle Me Pink!/Peek-A-Blue!/Mint For You!
STORLEK: 60 × 65 × 30 mm 
VIKT: 70 g 
ANVÄNDNING: upp till 1 000 användningar 
STANDBY: 180 dagar 
HÖGSTA LJUDNIVÅ: <60 dB 
GRÄNSSNITT: en knapp

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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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.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för verksamheten kan 
upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Den här apparaten uppfyller avsnitt 15 i FCC-reglerna. För drift gäller följande två villkor:
(1)  Denna apparat får inte orsaka någon skadlig störning. 
(2)  Den här apparaten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad 

drift.

OBS! 1) Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för klass B för digitala apparater i 
enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga 
störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi 
och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar 
i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss 
installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan 
bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera 
störningen med en eller flera av följande åtgärder:

•  Flytta den mottagande antennen.
•  Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•  Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
•  Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

2) Den här apparaten uppfyller CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Denna apparat uppfyller licensbefriade RSS-
standard(er) från Industry Canada. För drift gäller följande två villkor:

•  Den här apparaten kanske inte orsakar störningar.
•  Den här apparaten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Enligt föreskrifter från Industry Canada får denna radiosändare endast användas med en antenn av en typ och 
maximal (eller mindre) förstärkning godkänd för sändaren genom Industry Canada. För att minska potentiell 
radiostörning till andra användare bör antenntypen och dess förstärkning väljas så att motsvarande isotropiskt 
utstrålad effekt (e.i.r.p.) inte är mer än nödvändigt för en framgångsrik kommunikation.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.
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Frågor och svar

LUNA™ play smart 2 GRUNDER 

1.  VAD MEDFÖLJER MED MIN LUNA™ play smart 2?
1x LUNA™ play smart 2, 1x bruksanvisning. 

2.  VAD BÖR JAG GÖRA EFTER ATT JAG FÅTT MIN LUNA™ play smart 2? 
Grattis till att ha tagit första steget till att upptäcka en exceptionell hudvård med ditt köp av LUNA™ 
play smart 2. Innan du börjar njuta av alla fördelar med denna exceptionella hudvårdsteknik, ladda ner 
FOREO For You-appen kostandsfritt för att låsa upp och registrera din apparat för första gången. (För mer 
information, se sektionen "APPEN" nedan).

3.  VARFÖR BEHÖVER JAG LADDA NED FOREO For You-APPEN INNAN JAG ANVÄNDER MIN APPARAT? 
Alla FOREO-apparater måste aktiveras och låsas upp via FOREO For You-appen första gången de slås 
på. Detta skyddar mot falska/kopierade FOREO-produkter och gör det enklare att registrera garantin och 
skydda din investering.

4.  HUR SÄTTER JAG PÅ MIN LUNA™ play smart 2? 
Du sätter på din LUNA™ play smart 2 genom att trycka en gång på universalknappen.

5.  HUR STÄNGER JAG AV MIN LUNA™ play smart 2? 
Tryck och universalknappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av apparaten. När att ha slutfört en förinställd 
anpassad rengöringsrutin stängs apparaten av automatiskt.

LUNA™ play smart 2-APPARAT

6.  HUR RENGÖR JAG MIN HUD?  
Fukta din hud och applicera din vanliga ansiktsrengöring. Fukta sedan apparaten. Rengör med mjuka 
cirkulära rörelser på kinder och panna, glid upp och ner längs näsan. LUNA™ play smart 2 pausar för att tala 
om för dig när du ska flytta till nästa område i ditt ansikte. Skölj och badda ansiktet torrt. Vänta ytterligare 2 
minuter så att ditt ansikte är helt torrt och utför sedan din hudanalys. 

7.  HUR OFTA SKA JAG RENGÖRA MIN HUD MED MIN LUNA™ play smart 2?  
Vi rekommenderar att du använder LUNA™ play smart 2 varje gång din hud behöver en djup rengöring eller 
exfoliering.

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

9.  VAD GÖR MIN LUNA™ play smart 2 MER EFFEKTIV ÄN RENGÖRINGSAPPARATER MED NYLONBORST? 
Till skillnad från nylonborstar är silikonborstar icke-porösa, vilket innebär att de är resistenta mot 
bakterieuppbyggnad och 35 gånger mer hygieniska än vanliga nylonborstar. Med hjälp av T-Sonic™-
pulseringar tar de mjuka silikonborsten bort 99,5 % av smuts, olja, svett och sminkrester.

10.  KAN MY LUNA™ play smart 2 ERSÄTTA MAKEUP-BORTTAGARE? 
Vi rekommenderar att du tar bort smink före användning för en effektivare rengöring. 

11.  VAD ÄR T-SONIC™-TEKNIK? 
Den högeffektiva motorn som driver din LUNA™ play smart 2 är kapabel att rotera 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.
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12.  HUR PÅBÖRJAR JAG MIN FÖRSTA ANALYS? 
Se till att din hud är helt ren och torr innan du börjar med din hudanalys. Synkronisera din LUNA™ play 
smart 2 till appen och tryck på ANALYSERA. Tryck och håll hudsensorerna på apparatens baksida mot 
kinderna, pannan, näsan och hakan. När appen indikerar, fortsätter du till nästa område. FOREO For You-
appen analyserar sedan fuktindexet på din hud och synkroniserar omedelbart en anpassad rengöringsrutin 
till din apparat.

13.  HUR OFTA SKA JAG GÖRA MIN HUDANALYS? 
Vi rekommenderar att du gör din hudanalys en gång i veckan för bästa resultat, vid samma tid på dagen, 
eller när du reser till en ny miljö. 

14.  VARFÖR ÄR HUDFUKTIGHET SÅ VIKTIGT? 
Hudfuktighet fungerar som en skyddande barriär för att förhindra att huden blir stram och torr. Det 
förhindrar också bakterietillväxt och främjar regenerering och elasticitet av hudceller. När du har analyserat 
hudens fuktnivåer, skapar appen en anpassad rengöringsrutin som är perfekt skräddarsydd efter dina 
hudbehov och synkroniserar den till din apparat – vilket gör att du alltid har en frisk, fuktad och lysande hy. 

15.  PASSAR LUNA™ play smart 2 FÖR ALLA TYPER AV HUD? 
Ja, LUNA™ play smart 2 är särskilt designad för att passa alla hudtyper. LUNA™ play smart 2 har ett 
borsthuvud med två zoner, med tunnare ultramjuka och smidiga beröringspunkter för att rengöra normala 
och känsliga hudtyper djupt och försiktig, och tjockare beröringspunkter med ökad krökning och tjocklek 
som ger en djup rengöring för problemområden som T-zonen.

16.  KAN JAG ANVÄNDA MIN LUNA™ play smart 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 LUNA™ play smart 2.

APPEN

17.  HUR ANSLUTER JAG MIN LUNA™ play smart 2 TILL MIN SMARTPHONE?  
Ladda ned FOREO For You-appen till din smartphone eller läsplatta för att registrera och låsa upp din 
apparat. Öppna FOREO For You-appen och slå på Bluetooth. Synkronisera din LUNA™-apparat genom att 
trycka universalknappen intryckt i fem sekunder tills kamerasymbolen på din LUNA™ play smart 2 börjar 
blinka. 

18.  VAD ÄR SYFTET MED APPEN?  
FOREO For You-appen låser upp alla FOREO-apparater och registrerar dem, vilket skyddar mot falska/
kopierade FOREO-produkter och gör det enklare att registrera garantin och skydda din investering. 
Med LUNA™ play smart 2 har appen en smart hudanalysfunktion som låter dig mäta hudens fuktnivåer. 
Dessutom skapar appen en personlig renande rutin som är perfekt anpassad för att fylla dina hudbehov 
och synkronisera den med din apparat för optimal enkelhet.

19.  HUR SKAPAR JAG MIN EGEN ANPASSADE RENGÖRINGSRUTIN? 
Synkronisera din LUNA™-apparat med FOREO For You-appen. Tryck och håll hudsensorerna på 
apparatens baksida mot varje område i ditt ansiktet. FOREO For You-appen analyserar sedan fuktindexet 
på din hud och synkroniserar omedelbart en anpassad rengöringsrutin till din apparat. 

20.  FUNGERAR MIN LUNA™ play smart 2 UTAN APPEN? 
LUNA™ play smart 2 rengöringsläge kräver inte att du använder FOREO For You-appen. För att låsa 
upp din apparat för den första användningen måste du registrera din enhet via appen och genomföra en 
hudanalys - varefter appen automatiskt synkroniserar din anpassade rengöringsrutin till din apparat för all 
framtida användning (tills nästa gång du genomför en hudanalys).
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FELSÖKNING OCH UNDERHÅLL

17.  HUR ANSLUTER JAG MIN LUNA™ play smart 2 TILL MIN SMARTPHONE?  
Ladda ned FOREO For You-appen till din smartphone eller läsplatta för att registrera och låsa upp din 
apparat. Öppna FOREO For You-appen och slå på Bluetooth. Synkronisera din LUNA™-apparat genom att 
trycka universalknappen intryckt i fem sekunder tills kamerasymbolen på din LUNA™ play smart 2 börjar 
blinka. 

18.  VAD ÄR SYFTET MED APPEN?  
FOREO For You-appen låser upp alla FOREO-apparater och registrerar dem, vilket skyddar mot falska/
kopierade FOREO-produkter och gör det enklare att registrera garantin och skydda din investering. 
Med LUNA™ play smart 2 har appen en smart hudanalysfunktion som låter dig mäta hudens fuktnivåer. 
Dessutom skapar appen en personlig renande rutin som är perfekt anpassad för att fylla dina hudbehov 
och synkronisera den med din apparat för optimal enkelhet.

19.  HUR SKAPAR JAG MIN EGEN ANPASSADE RENGÖRINGSRUTIN? 
Synkronisera din LUNA™-apparat med FOREO For You-appen. Tryck och håll hudsensorerna på 
apparatens baksida mot varje område i ditt ansiktet. FOREO For You-appen analyserar sedan fuktindexet 
på din hud och synkroniserar omedelbart en anpassad rengöringsrutin till din apparat. 

21. VAD BETYDER DET OM MIN LUNA™ play smart 2-APPARAT BLINKAR KONSTANT?
Om indikatorlampan på apparaten blinkar kontinuerligt, kan det innebära att din LUNA™-apparat är i 
Bluetooth-parkopplingsläget. Följ anvisningarna i appen för att synkronisera din apparat.

22. VAD BÖR JAG GÖRA OM MIN LUNA™ play smart 2 INTE VILL ANSLUTA TILL FOREO FOR YOU-appen?
Stäng av Bluetooth och sätt på den igen för att försöka återansluta. Om det inte fungerar, stänger du av 
FOREO For You-appen och öppnar den på nytt för att starta processen igen.

23. VARFÖR AKTIVERAS INTE MIN LUNA™ play smart 2 NÄR JAG TRYCKER PÅ UNIVERSALKNAPPEN?
Om LUNA™ play smart 2 inte aktiveras när du trycker på universalknappen betyder det att batteriet är 
tomt.

24. VARFÖR PLOCKAR MIN LUNA™ play smart 2 INTE UPP HUD UNDER MIN HUDANALYS?
Se till att din apparat är helt ren och torr innan du startar apparaten igen. Var noga med att ordentligt 
trycka båda sensorerna plant mot huden.

25. VAD HÄNDER SOM HUDSENSORERNA BLIR BLÖTA?
LUNA™ play smart 2 är helt vattentät och kan användas i duschen. Bäst resultat för din hudanalys får du 
däremot om både din hud och apparaten är helt torra innan användning.

26. HUR RENGÖR JAG MIN LUNA™ play smart 2?
Tvätta borstens yta med vatten och tvål, skölj sedan med varmt vatten. Badda torrt 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.
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