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PEŁNA INSTRUKCJA 
UŻYTKOWNIKA

PIERWSZE KROKI
Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku wyjątkowej pielęgnacji skóry poprzez nabycie UFO™ 2. Zanim 
zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii maski mocy w komforcie swojego domu, 
poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie 
zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

UFO™ 2 – WPROWADZENIE
Przeprojektowane tak, aby zapewnić jeszcze szersze spektrum światła LED oraz ultraszybkie nagrzewanie, UFO™ 
2 jest rewolucyjnym urządzeniem do maseczek na twarz, które zapewnia doskonałą skórę w ciągu kilku sekund. 
UFO™ 2 korzysta z zaawansowanej technologii Hyper-Infusion i łączy termoterapię z krioterapią oraz pulsacjami 
T-Sonic™ w celu wzmocnienia działania maseczek aktywowanych urządzeniem UFO™. Ponadto UFO™ 2, 
wyposażone w 8 różnych świateł LED, pomaga w pomaga w odkryciu delikatniejszej, promiennej cery w zaledwie 
90 sekund! 

POZNAJ SWOJE UFO™ 2

OSTRZEŻENIE: NIE ZEZWALA SIĘ NA MODYFIKACJĘ TEGO URZĄDZENIA.

UNIWERSALNY PRZYCISK 
ZASILANIA 
Włącza/wyłącza urządzenie, 
przełącza urządzenie w tryb 
parowania Bluetooth oraz wybiera 
programy pielęgnacyjne.

PEŁNOSPEKTRALNE 
ŚWIATŁO LED 
Wyraźnie odmłodzona skóra 
z naturalnie delikatniejszym 
blaskiem.

TERMOTERAPIA 
Zmiękcza skórę, wprowadzając 
składniki maski do 
najgłębszych warstw.

WSKAŹNIKI ŚWIATEŁEK 
Zaświecają się, aby wskazać, 
na jaką kurację ustawione jest 
urządzenie.

PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY 
Zabezpiecza maskę 
aktywowaną urządzeniem 
UFO™ na miejscu.KRIOTERAPIA 

Zmniejsza widoczność porów i sprawia, 
że skóra wygląda młodziej. 

MASKA AKTYWOWANA 
URZĄDZENIEM UFO™ 
Miękkie maski z mikrofibry 
przeznaczone wyłącznie do 

stosowania z UFO™.

PRZEWÓD ŁADOWANIA 
USB

Ładuj w dowolnym momencie i 
miejscu za pomocą kabla USB.

INTERAKTYWNA 
APLIKACJA 

Automatycznie synchronizuje 
zaprogramowane kuracje 

maską aktywowaną 
urządzeniem z urządzeniem.

ELEGANCKA I STYLOWA 
PODSTAWKA 

Chroni i podtrzymuje 
UFO™ 2, pomagając mu 

jednocześnie szybko wyschnąć. 

ULTRAHYGIENICZNY 
SILIKON 
Odporny na bakterie i 
supermiękki.

PULSACJE T-SONIC™ 
Wykonaj kojący masaż twarzy, aby 
zwiększyć blask skóry.

PORT ŁADOWANIA
Do 40 zastosowań na 2,5 godziny 
ładowania.
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SPOSÓB UŻYCIA

KORZYSTANIE Z UFO™ 2 BEZ APLIKACJI

Aby odblokować i zarejestrować urządzenie po raz pierwszy, pobierz aplikację 
FOREO For You.

Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby włączyć i aktywować kurację Make My Day.

Naciśnij ponownie, aby aktywować kurację Call It a Night i tak dalej z każdą maską. (Na przykład, jeśli 
H2Overdose znajduje się w gnieździe 3 w aplikacji, naciśnij uniwersalny przycisk zasilania 3 razy, aby 
aktywować kurację H2Overdose). 

NADAL CHCESZ WIĘCEJ?
Jeśli jeden zabieg UFO™ 2 nie CI wystarcza, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk zasilania w ciągu 30 
sekund od zakończenia procedury, aby ponownie rozpocząć tą samą kurację! Możesz również spersonalizować 
swoją maseczkę, tworząc własną kurację za pośrednictwem aplikacji, gdzie możesz wybrać/dostosować każdą 
technologię, aby towarzyszyła Twojej masce aktywowanej urządzeniem UFO™.

Twoja kuracja Power Mask jest gotowa! 

Połącz się z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth na smartfonie i naciśnij 
uniwersalny przycisk zasilania w urządzeniu UFO™ 2, aby zsynchronizować 
urządzenie z aplikacją.

W aplikacji zeskanuj kod kreskowy maski i postępuj zgodnie z dostarczonymi 
instrukcjami.

Zdejmij pierścień 
mocujący z UFO™ 2.

Wszystkie 
dodatkowe 
kuracje przy 
użyciu masek*

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose

Wyjmij maskę 
aktywowaną urządzeniem 
UFO™ z saszetki.

Zamocuj maskę na 
urządzeniu, zakładając 
pierścień mocujący z logo 
FOREO skierowanym do 
góry.

Ciesz się mocą swojej 
kuracji! 

Pobierz aplikację FOREO tutaj

DODAWANIE NOWEJ KURACJI 
Make My Day and Call It a Night są już wstępnie zaprogramowane w Twoim urządzeniu. Wszelkie inne kuracje 
muszą być pierwszy raz aktywowane za pośrednictwem aplikacji. Następnie do programu można uzyskać dostęp 
za pośrednictwem aplikacji lub za pomocą uniwersalnego przycisku zasilania.
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ZASTOSOWANIE

Po zamocowaniu maski na urządzeniu delikatnie przesuwaj UFO™ 2 po 
skórze, równomiernie rozprowadzając esencję maski. 

Delikatnie wklep pozostałą esencję w skórę lub usuń jej nadmiar płatkiem 
kosmetycznym. W razie potrzeby zastosuj dowolny krem nawilżający. 

* W przypadku maski do oczu delikatnie przesuwaj urządzenie wokół całego konturu oka, 
przemiennie między lewym i prawym okiem, aż do zakończenia kuracji.

Zacznij od czystej, suchej skóry. Zalecamy przeprowadzenie czyszczenia za 
pomocą LUNA™ w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Używając urządzenia UFO™ 2, wmasuj esencję w skórę za pomocą ruchów 
okrężnych. Przesuwaj urządzenie kolistym ruchem zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara wokół twarzy, zaczynając od podbródka, a następnie 
przesuwając się w górę do prawego policzka i czoła. Kontynuuj wzdłuż lewego 
policzka do podbródka i szyi. Powtarzaj ten ruch aż do zakończenia kuracji.

CZYSZCZENIE UFO™ 2
Wyjmij plastikowy pierścień z urządzenia i wyrzuć maskę mikrofibrową. Ponieważ UFO™ 2 jest w 100% 
wodoodporne, zarówno UFO™ 2, jak i plastikowy pierścień można przepłukać pod ciepłą, bieżącą wodą. 
Wysusz niestrzępiącą się, delikatną ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie urządzenia 
silikonowym sprayem czyszczącym FOREO i przepłukanie ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów.

UWAGA: Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą 
one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

WAŻNE
DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:
Urządzenie UFO™ 2 jest przeznaczone do stosowania wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi maskami. W 
żadnym momencie nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na skórze/twarzy przy włączonym zasilaniu.

•  Jeśli występuje u Ciebie choroba skóry lub pojawią się jakiekolwiek wątpliwości natury medycznej, przed 
użyciem skonsultuj się z dermatologiem.

•  Używanie UFO™ 2 powinno być wygodne – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast 
przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

•  Zachowaj szczególną ostrożność podczas stosowania UFO™ 2 wokół okolic oczu i nie stykaj urządzenia z 
powiekami lub oczami.

•  Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania UFO™ 2 innym osobom.
•  Unikaj pozostawiania urządzenia UFO™ 2 w bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie wystawiaj go na 

ekstremalne ciepło lub wrzącą wodę.
•  Powierzchnia UFO™ 2 nagrzewa się. Osoby wrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas 

korzystania z tego urządzenia.
•  Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na nich lub w ich pobliżu, a także 

przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
•  Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie 

zawiera części nadających się do naprawy.
•  Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli 

nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące działania 
urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmian w działaniu urządzenia UFO™ 2.

Jeśli UFO™ 2 nie aktywuje się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania:
•  Bateria jest rozładowana. Ładuj urządzenie UFO™ 2 za pomocą kabla ładującego USB, aż światełko będzie 

świecić się stale. Pełne 2,5-godzinne ładowanie umożliwi przeprowadzenie do 40 kuracji. 
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Jeśli nie można wyłączyć UFO™ 2 i/lub przyciski interfejsu nie działają:
•  Mikroprocesor nie działa tymczasowo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie 

uruchomić urządzenie.

Jeśli urządzenie UFO™ 2 nie synchronizuje się z aplikacją FOREO For You: 
•  Wyłącz funkcję Bluetooth, a następnie włącz ponownie, aby spróbować się połączyć.
•  Zamknij aplikację FOREO For You, a następnie ponownie ją otwórz, aby rozpocząć proces od nowa.
•  Sprawdź w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu przenośnym, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji.

WARUNKI GWARANCJI
ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ 
Aby aktywować 2-letnią gwarancję ograniczoną, zarejestruj się, pobierając aplikację FOREO For You i 
postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.

2-LETNIA GWARANCJA OGRANICZONA 
FOREO udziela rękojmi na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wypadek wad 
wynikających z wadliwego wykonania i uszkodzeń materiału przy właściwym użytkowaniu. Gwarancja obejmuje 
części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona pogorszenia jakości kosmetyków 
spowodowanego przez naturalne zużycie lub uszkodzenia spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użyciem 
lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę 
gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego 
uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia objęte gwarancją muszą być poparte uzasadnionymi 
dowodami, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić swoją gwarancję, należy 
zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie 
wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki są bezzwrotne. Niniejsze zobowiązanie 
stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O USUWANIU
Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i w innych krajach europejskich z systemami 
selektywnej zbiórki odpadów).

Wykreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z 
gospodarstwa domowego, lecz powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz 
zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być 
spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również 
zachować zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizacji odpadów 
domowych lub miejscem zakupu.
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WYJMOWANIE BATERII

SPECYFIKACJA
MATERIAŁY:    Silikon bezpieczny dla ciała, poliwęglan + termopolimer, stop aluminium
KOLOR:    Pearl Pink/miętowy/Fuchsia 
ROZMIAR:     72,5 mm x 31,4 mm 
WAGA:    146,2 g 
BATERIA:    Li-Ion 1200mAh 3,7 V 
TEMPERATURA:  5 - 45 stopni Celsjusza 
UŻYTKOWANIE:    Do 40 zastosowań na jedno ładowanie 
STAN GOTOWOŚCI:    180 dni 
CZĘSTOTLIWOŚĆ:    180 Hz 
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:   <50 dB 
INTERFEJS:    1 przycisk

Ograniczenie odpowiedzialności: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani 
FOREO, ani jego sprzedawcy detaliczni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub 
szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto 
FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych zmian jej treści bez 
obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby o takiej zmianie lub zmianach. 

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę 
odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy 
B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. Urządzenie to wytwarza i może emitować 
energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może 
powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w 
konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, 
które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby 
skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:
•  Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej.
•  Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
•  Podłączenie urządzenie do innego gniazdka w obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
•  Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Model może zostać zmieniony w celu ulepszenia bez powiadomienia.
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PODSTAWY UFO™ 2 
CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA UFO™ 2?
Gratulujemy odkrycia inteligentniejszej pielęgnacji skóry! Najpierw pobierz za darmo aplikację FOREO For You, 
aby odblokować i zarejestrować swoje urządzenie. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją poniżej 
zatytułowaną „APLIKACJA”).

JAK ROZPOCZĄĆ PIERWSZĄ KURACJĘ? 
Najpierw starannie wyczyść i osusz twarz i szyję - w celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy najpierw 
czyszczenie urządzeniem LUNA™. Następnie załóż maskę aktywowaną urządzeniem UFO™ na urządzenie UFO™ 
2. Na koniec aktywuj swoją kurację UFO™ 2 za pośrednictwem aplikacji lub postępuj krok po kroku zgodnie z 
przewodnikiem Sposób użycia, który znajduje się powyżej.   

JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?
Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania na urządzeniu UFO™ 2, aby je włączyć. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij 
i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy. Po zakończeniu zaprogramowanej kuracji urządzenie 
wyłączy się automatycznie. 

CO JEST DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA UFO™ 2? 
1 urządzenie UFO™ 2, 1 kabel ładujący USB, 1 maska Make My Day, 1 instrukcja obsługi, 1 skrócona instrukcja 
uruchamiania (Quick Start Guide) i 1 podstawka. 

URZĄDZENIE UFO™ 2 
JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 2? 
Maski aktywowane UFO™ 2 zostały opracowane do stosowania dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jednak, w 
zależności od potrzeb skóry i osobistych preferencji, można korzystać z urządzenia częściej lub rzadziej.

JAK DŁUGO TRWA KAŻDA KURACJA?
Kuracje maską Make My Day oraz Call It a Night trwają zaledwie 90 sekund. Wszystkie pozostałe kuracje będą się 
różnić w zależności od najskuteczniejszego połączenia technologii.

CZY KAŻDA KURACJA UFO™ 2 JEST TAKA SAMA? 
Nie, każda maska aktywowana UFO™ łączy się z unikalną kuracją w celu uzyskania optymalnych wyników.

CZY URZĄDZENIE UFO™ 2 JEST BEZPIECZNE DO STOSOWANIA NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE?
Urządzenia UFO™ 2 są bezpieczne w użyciu i odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Ponadto, w zależności od 
specyficznych potrzeb skóry, można wybierać spośród różnych masek aktywowanych UFO™, które zaspokajają różne 
potrzeby pielęgnacyjne skóry. 

CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 2 WOKÓŁ OKOLICY OCZU?
Tak, urządzenia UFO™ 2 są bezpieczne do używania pod oczami. Zalecamy delikatne przesuwanie urządzenia w 
okolicach oczu, uważając, aby wywierać minimalny nacisk.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA MY UFO™ 2 PO OPERACJI PLASTYCZNEJ, BOTOKSIE LUB ZASTOSOWANIU 
WYPEŁNIACZY SKÓRNYCH?
Urządzenia UFO™ 2 zapewniają delikatną kurację i są odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Należy jednak 
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku w przypadku przebytych niedawno zabiegów medycznych.

CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z KURACJI ŚWIATŁEM LED SAMODZIELNIE, BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA MASKI 
LUB PRZECHODZENIA PRZEZ PROGRAM?
Nie, nie zalecamy używania urządzenia UFO™ 2 bez maski lub wstępnie ustawionego programu, ponieważ nie 
zapewnia ono takiej samej wydajności lub rezultatów, jak w połączeniu z maską aktywowaną UFO™.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ MOJEGO URZĄDZENIA FOREO LUNA™ Z URZĄDZENIEM UFO™ 2?
Tak! Urządzenia UFO™ 2 i LUNA™ pracują lepiej razem - szczoteczka do czyszczenia twarzy LUNA™ delikatnie 
złuszcza martwe komórki skóry, odblokowuje pory i usuwa do 99,5% brudu i sebum, zapewniając idealne podstawy 
do kuracji maską aktywowaną UFO™ 2.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY UFO™ 2 I UFO™ mini 2? 
Zarówno UFO™ 2, jak i UFO™ mini 2 oferują zaawansowaną kurację maską aktywowaną urządzeniem, którą można 
się cieszyć jedynie w 90 sekund. Jednak UFO™ 2 posiada funkcję krioterapii, która natychmiast schładza skórę, 
zmniejszając widoczność porów i zapewniając bardziej jędrną cerę. 

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY URZĄDZENIAMI UFO™ I UFO™ 2? 
W przeciwieństwie do urządzeń UFO™, urządzenia UFO™ 2 zostały przeprojektowane i uzupełnione ultraszybką 
termoterapią i pełnym spektrum światła LED (łącznie 8), co zapewnia doświadczenie bardziej wydajne i skuteczne niż 
kiedykolwiek wcześniej!

FAQ
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APLIKACJA 
DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ FOREO PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA UFO™ 2?
Wszystkie produkty FOREO włączane aplikacją muszą być aktywowane i odblokowane za pośrednictwem aplikacji 
FOREO For You przy pierwszym włączeniu. Pomaga to chronić przed fałszywymi/skopiowanymi produktami FOREO i 
ułatwia rejestrację gwarancji i ochronę Twojej inwestycji. 

JAK SPAROWAĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2 Z APLIKACJĄ FOREO?
Pobierz aplikację FOREO For You na smartfona lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania 
na urządzeniu, aby je włączyć. Migające białe światło wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zarejestrować się i sparować swoje urządzenie UFO™ 2.

CZY URZĄDZENIE UFO™ 2 MOŻE DZIAŁAĆ BEZ APLIKACJI?
Tak, można ręcznie używać obu urządzeń i nie wymagają one korzystania z aplikacji FOREO For You. Aby jednak 
odblokować urządzenie podczas pierwszego użycia, należy zarejestrować je za pośrednictwem aplikacji FOREO For 
You. Kuracje Make My Day i Call It a Night są wstępnie zaprogramowane w UFO™ 2 i nie wymagają korzystania 
z aplikacji FOREO. Aby jednak odblokować wszystkie pozostałe maski aktywowane urządzeniem UFO™, należy 
wybrać kurację lub zeskanować kod kreskowy z tyłu każdej saszetki z maską aktywowaną UFO™ za pośrednictwem 
aplikacji, aby aktywować kuracje - maska zostanie automatycznie zsynchronizowana z urządzeniem, aby następnym 
razem można było uzyskać do niej dostęp ręcznie. Aby dostosować swoją kurację maski aktywowanej urządzeniem, 
musisz wejść w aplikację. 

CZY MOGĘ DOSTOSOWAĆ MOJĄ KURACJĘ MASKĄ AKTYWOWANĄ URZĄDZENIEM?
Tak. Podczas gdy każda maska aktywowana urządzeniem UFO™ jest wyposażona w zalecany wstępnie 
zaprogramowany program kuracji, możesz spersonalizować swoją kurację maską, tworząc własny program kuracji 
za pośrednictwem aplikacji FOREO For You. W aplikacji można wybrać swoje ulubione światło LED oraz poziom 
pulsacji T-Sonic™ oraz dołączyć do kuracji, jeśli chcesz, termoterapię i krioterapię.  

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA 
CO TO ZNACZY, GDY URZĄDZENIE MY UFO™ 2 CIĄGLE MIGA?
Migające światło wokół urządzenia wskazuje, że urządzenie UFO™ 2 jest w trybie parowania Bluetooth lub że 
urządzenie wymaga ładowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować urządzenie. 

JAK NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?
Urządzenia UFO™ 2 nadają się do wielokrotnego ładowania przez USB, z dwuipółgodzinnym ładowaniem 
zapewniającym do 40 zastosowań. 

JAK CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?
Wyjmij plastikowy pierścień z urządzenia i wyrzuć maskę mikrofibrową. Ponieważ UFO™ 2 jest w 100% 
wodoodporne, zarówno UFO™ 2, jak i plastikowy pierścień można przepłukać pod ciepłą, bieżącą wodą. Wysusz 
niestrzępiącą się, delikatną ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie urządzenia silikonowym 
sprayem czyszczącym FOREO i przepłukanie ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów.

MASKI AKTYWOWANE URZĄDZENIEM UFO™
CZY MOGĘ PONOWNIE UŻYĆ MASEK AKTYWOWANYCH URZĄDZENIEM UFO™? 
Każda maska aktywowana UFO™ jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku. Jeśli jedna kuracja UFO™ 
2 nie Ci wystarcza, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk zasilania w ciągu 30 sekund od zakończenia kuracji, aby ją 
ponownie rozpocząć!

CZY MUSZĘ ZMYĆ ESENCJĘ MASKI PO UŻYCIU URZĄDZENIA UFO™ 2?
Nie, technologia Hyper-Infusion została specjalnie zaprojektowana, aby pomóc w szybszym i głębszym wchłanianiu 
esencji maski w skórę. Po kuracji wystarczy wmasować pozostałą esencję w skórę lub usunąć nadmiar za pomocą 
wacika. 

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, CZY MOJA MASKA AKTYWOWANA URZĄDZENIEM UFO™ JEST AUTENTYCZNA?
Korzystając z aplikacji FOREO For You, możesz zeskanować kod kreskowy na opakowaniu maski, aby zweryfikować 
jej autentyczność.
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