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YENİLENMİŞ, SAĞLIKLI BİR IŞILTI 

İÇİN EGZERSİZ SONRASI CİLT TEMİZLİĞİ  
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TAM KULLANIM KILAVUZU  
 

BAŞLANGIÇ 

LUNA mini 3'ü satın alarak daha akıllı bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. 

Geliştirilmiş cilt bakım 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 açıklandığı 

gibi amacına uygun şekilde kullanın.  

   UYARI: BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR. 
 

LUNA MİNİ 3 GENEL BAKIŞ 

Egzersiz sonrası cilt bakım rutininizi LUNA mini 3 ile tamamlayın. Ekstra yumuşak silikon temas noktaları ve 12 

farklı yoğunlukta dakikada 8.000 T-Sonic titreşim özelliğine sahip bu ultra hijyenik temizleme cihazı, yenilenmiş, 

sağlıklı bir ışıltı için kiri, yağı ve teri derinlemesine temizler. Aktif bir yaşam tarzı için mükemmel olan bu spor 

çantası dostu cihaz, hızlı ve kolay bir yüz temizliği için 30 saniyelik ışıltı artırma modu ile cilt bakımınız için ideal, 

sevimli ve kompakt bir tasarım sunar. 

 
 

LUNA MİNİ 3 İLE TANIŞIN 
 

T-SONIC TİTREŞİMLER 

12 farklı yoğunlukta dakikada 
8.000 T-Sonic titreşim ile cildi 
etkili bir şekilde temizleyin 

 

İNCE TEMAS NOKTALARI     

Hassas veya normal cildi ve 
yanaklar gibi daha geniş bölgeleri 
nazikçe temizleyin 

 
 

ULTRA-HİJYENİK SİLİKON 

Naylon yapılı fırçalardan 35 kat 
daha hijyenik ve bakteri 
oluşumunu önleyen gözeneksiz 
silikon 

AKILLI İSVEÇ TASARIMI   
ÖN ARKA

 

Yedek başlık gerektirmez,  

ergonomik ve hafif  

 

KALIN TEMAS NOKTALARI 

T-bölgesi gibi alanların hassas bir 
şekilde derinlemesine 
temizlenmesini sağlayın 

 

GLOW BOOST MODU 

Sadece 30 saniyede ışıltılı ciltler 
için hızlı cilt temizliği 

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ 

Cihazı açar, kapatır ve cihazı 
Bluetooth moduna geçirir 

 

ŞARJ NOKTASI 

Şarj başına 400 kullanıma 
kadar, %100 su geçirmez  

GÖSTERGE IŞIĞI 

Cihazın şarj edilmesi gerektiğini 
ve Bluetooth modunda olduğunu 
göstermek için yanıp söner  

 
 

 

  

 

 
2ML ÖRNEK SERUM 

İdeal nem seviyesini geri 
kazandırmak için cildi 

yeniler.  

İNTERAKTİF FOREO 
UYGULAMASI 

Cihaz ayarlarını kontrol eder 
ve temizleme yoğunluğunu 

ayarlar. 

USB KABLOSU 
Dilediğiniz zaman 

dilediğiniz yerde şarj edin. 

SEYAHAT ÇANTASI 
 Konforlu bir cilt bakımı için 

cihazınızı şık bir şekilde korur.
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Makyajınızı temizleyin, cildinizi hafifçe ıslatın ve 

FOREO Mikro-Köpük Temizleyiciyi uygulayın. 

Temizleme modu için evrensel güç düğmesine bir kez 

basın ya da Glow Boost modu* için iki kez hızlıca 

basın. 

 

Yanak ve alın bölgenizi dairesel hareketlerle 

temizleyin, burun bölgenizde aşağı ve yukarı doğru 

gezdirin. 

4 Cihazı kapatmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun. 

5 Yüzünüzü durulayın ve kurulayın. 

*Glow Boost modunda cihaz 30 saniye sonra 

otomatik olarak kapanacaktır.  

ÖNEMLİ 
İDEAL GÜVENLİK İÇİN: 

 
 Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa, kullanmadan önce lütfen bir doktora danışın. 

 LUNA mini 3 ile bakımınız 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 LUNA mini 3’ünüzü başka biriyle paylaşmamanızı öneririz. 

 LUNA mini 3 cihazınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın. 

 Bu cihaz sadece 8 yaş üzeri kişiler tarafından kullanılmalıdır. 

 Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında 

yakın denetim gerektirir. 

 Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanmayı bırakın. Bu üründe servis bakımı gerektirecek bir parça 
bulunmamaktadır. 

 FOREO temizleme rutininin etkinliği göz önünde bulundurulduğunda LUNA mini 3'ü tek seferde 3 dakikadan uzun 

süre kullanmamanızı öneririz. 

 Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap 

bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen foreo.com/support adresini ziyaret 

edin. 

 

UYARI: 

 Tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmayan kişilere bu cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili denetim 

veya bilgi verilmelidir ve tehlike oluşturabilecek durumlar belirtilmelidir. 

 Çocuklar bu cihazla oynamamalı veya cihazı gözetim olmadan temizlememelidir. 

 Bu cihaz sadece emniyetli ekstra düşük voltaj ile kullanılmalıdır. 

 Kullanıcılar, cihazın şarjı ile ilgili bu kılavuzdaki talimatları izlemelidir. 

 Cihaz atılmadan önce cihaz pili çıkarılmalıdır.  

 Cihaz pili çıkarılırken cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir (bkz. pil çıkarma bölümü). 

 Cihaz pili güvenli bir şekilde imha edilmelidir. 

 

LUNA MİNİ 3 NASIL KULLANILIR 

İlk kullanımdan önce, cihazı FOREO uygulamasıyla senkronize etmek için evrensel düğmeye bir kez basın ve 

temizleme yoğunluğunu seçin.  
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LUNA MİNİ 3’Ü TEMİZLEME 

LUNA mini 3’ü her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile 

durulayın. LUNA mini 3'ün 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 etkili 

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. 

 

SORUN GİDERME 

LUNA MİNİ 3’ÜN PERFORMANSINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER. 

Evrensel güç düğmesine basıldığında LUNA mini 3 etkinleşmezse: 

 Cihaz pili bitmiştir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar 1,5 saat cihazı şarj edin ve 

ardından güç düğmesine basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın. 

LUNA mini 3 kapanmazsa ve/veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse: 

 Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı yeniden başlatmak için evrensel güç düğmesine basılı tutun. 

LUNA mini 3 FOREO uygulaması ile senkronize olmazsa:  

 Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın.  

 FOREO uygulamasını kapatın ve işlemi yeniden başlatmak için uygulamayı tekrar açın. 

 FOREO uygulamasının, uygulama mağazasındaki son güncellemeye sahip olduğundan emin olun. 

 
GARANTİ ŞARTLARI & KOŞULLARI 

GARANTİ KAYDI 

FOREO uygulaması aracılığıyla 2 Yıl-Sınırlı Garanti kaydınızı etkinleştirmek için veya daha fazla bilgi için 

foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin. 

2-YIL SINIRLI GARANTİ  

FOREO, hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma tarihinden 

sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve 

yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları 

KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma ya da parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar. 

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz, FOREO, incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz 

değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. 

Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşulları ile 

saklayın. 

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talebi 

sekmesinden talebinizi gerçekleştirmelisiniz. Teslimat masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal 

haklarınıza ek olarak sunulur ve tüketici haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez. 

 

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 getirilmesi gerektiğini belirtir. 

Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan imhadan kaynaklanabilecek çevre ve 

insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olacaksınız. Materyallerin geri dönüşümü doğal 

kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. 

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

satın aldığınız yere başvurun. 
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CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI 

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantiyi geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır 

olduğunda yapılmalıdır. 

Bu cihaz lityum iyon pil içerir, cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalı ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili çıkarmak 

için silikon dış tabakayı açtıktan sonra iç plastik kabuğu kaldırın ve yerel çevre düzenlemelerinize uygun olarak atılacak 

pili çıkarın. Bu işlem sırasında güvenliğiniz için eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir: 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

MALZEMELER: Vücut için güvenli silikon & 

ABS plastik                                               

RENK: Mint/ Fuchsia/ Midnight/ Pearl Pink/ 

Sunflower Yellow 

BOYUT: 80 x 78 x 38 mm 

AĞIRLIK: 87g 

PİL: Li-ion 530mAh 3.7V 

 

 
 

KULLANIM: 400 

kullanıma kadar 

BEKLEME: 90 gün 

FREKANS: 100 Hz 

MAKS. SES DÜZEYİ: <50dB 

ARAYÜZ: 1-düğme

Yasal Uyarı: 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. 

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz radyo 
parazitine neden olmaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek radyo paraziti dahil 
her türlü paraziti kabul eder.  

DİKKAT: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, 
kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. 

NOT: Bu cihaz test edilmiştir ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına 
uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir konut alanında zararlı parazitlerine karşı makul koruma sağlamak için 
tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun olarak kurulmaz ve 
kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair 
bir garanti yoktur. Bu cihaz, radyo veya televizyon ile alıcı iletişiminde zararlı radyo parazite neden olursa, bu durum 
ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak radyo 
parazitini gidermeye çalışması önerilir: 

 Alıcıyı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. 

 Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. 

 Cihazı, alıcının takılı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın. 

 Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 
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