
INTELIGENTNE MIKROPRĄDOWE

TONIZOWANIE TWARZY 



PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

GNIAZDO ŁADOWANIA 
Do 90 zastosowań na jedno ładowanie*. 

PRZÓD TYŁ

PIERWSZE KROKI 
Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku inteligentniejszej pielęgnacji skóry poprzez nabycie produktu BEAR™ mini. Zanim 

zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać 

informacje zawarte w niniejszej instrukcji. 

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem 

opisanym w niniejszej instrukcji. 

PRZEZNACZENIE: BEAR™ mini jest przeznaczony do stymulacji twarzy i szyi, i jest wskazany do użytku kosmetycznego bez kontroli 

lekarza. 

OSTRZEŻENIE: NIE ZEZWALA SIĘ NA MODYFIKACJĘ NINIEJSZEGO URZĄDZENIA. 

BEAR™ mini WPROWADZENIE 
Poznaj BEAR™ mini - inteligentne urządzenie do mikroprądowego tonizowania twarzy, które łączy precyzyjne mikroprądy i pulsacje 

T-Sonic™, aby zapewnić Ci ujędrniony wygląd skóry i młodzieńczy blask w kilka minut!

BEAR™mini można stosować w ramach Twojej codziennej, porannej lub wieczornej pielęgnacji skóry. Wybierz jeden z wielu dostępnych w 

aplikacji zabiegów poprawiających kondycję twarzy, które wykorzystują mikroprądy o 3 regulowanych natężeniach, aby pobudzić skórę i 

zmniejszyć widoczne oznaki starzenia. Podczas zabiegów z wykorzystaniem mikroprądów, delikatne pulsacje T-Sonic™masują skórę twarzy, 

zwiększając jej blask i poprawiając wchłanianie SERUM SERUM SERUM przed zabiegiem oraz ulubionych produktów pielęgnacyjnych po 

jego zakończeniu. 

Dzięki Anti-Shock System™ w Twoim BEAR™ mini, unikalnemu zintegrowanemu systemowi, który wykorzystuje ultra-inteligentne 

czujniki do skanowania i pomiaru oporności skóry na prąd z prędkością 100x na sekundę, natężenie mikroprądów jest automatycznie 

dostosowywana w ciągu zaledwie 0,002 sekundy (szybciej niż zdążysz pomyśleć o mrugnięciu okiem!), aby jak najlepiej dopasować 

się do potrzeb Twojej skóry. Anti-Shock System™ eliminuje możliwość porażenia skóry przez mikroprądy, co zapewnia maksymalne 

bezpieczeństwo i skuteczność, gwarantując niezmiennie wysoką jakość zabiegu za każdym razem. 

POZNAJ BEAR™ mini

ELEGANCKIE SZWEDZKIE 
WZORNICTWO 
Delikatnie zaokrąglone, 
dopasowują się do konturów twarzy 
i są lekkie, co pozwala na pielęgnację 
skóry w podróży. 

PRÓBKA SERUM, 2 ML 

Użyj w celu zapewnienia 
optymalnej przewodności i 

lepszych efektów. 

KABEL ŁADOWANIA USB 
Ładuj w dowolnym czasie i 

dowolnym miejscu za pomocą
 przewodu USB

ANTI-SHOCK SYSTEM™ 
Skanuje oporność skóry i dostosowuje 
natężenie mikroprądów dla maksymalnego 
bezpieczeństwa i komfortu. 

UNIWERSALNY PRZYCISK ZASILANIA 
Włącza i wyłącza urządzenie oraz 
uruchamia w urządzeniu tryb parowania 
Bluetooth. 

KONTROLKA BLUETOOTH 
Miga, aby wskazać kiedy urządzenie 
znajduje się w trybie parowania Bluetooth. 

KONTROLKI 3 POZIOMÓW 
INTENSYWNOŚCI 
Świecąc wskazują ustawienie 
intensywności Twojego urządzenia.

INTERAKTYWNA APLIKACJA 
Dostęp do zabiegów na twarz i 

szerszego 
zakresu intensywności. 

PODSTAWKA 

Zabezpiecza i 
podtrzymuje Twoje 
urządzenie BEAR™ . 

*W oparciu o 1-minutowy czas trwania zabiegu na jedno użycie. 

KULE Z MIKROPRĄDAMI 
Dostarczają precyzyjne mikroprądy 
bezpośrednio do skóry, dzięki 
czemu cera staje się bardziej 
napięta i ujędrniona. 

PULSACJET-SONIC ™ 
Poprawiają wchłanianie 
produktu i delikatnie masują 
twarz zwiększając blask skóry. 
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OSTRZEŻENIA 
DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA 

• Zabiegi napinające skórę z BEAR™ mini powinny mieć komfortowy przebieg – w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek 

dyskomfortu lub podrażnienia należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. 

• Nie stosować na klatkę piersiową/okolice piersi, okolice oczu (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), linię środkową (kość) szyi lub 

genitalia/okolice pachwin. 

• Nie stosować na zaczerwienioną skórę, wypukłe znamiona, duże tętnice (np. szyjne), rozszerzone naczynia włosowate, metalowe 

implanty, miejsca, w których występuje infekcja lub miejsca, w których nie ma czucia. 

• Nie należy używać urządzenia do leczenia trądziku różowatego, pieprzyków, brodawek, otwartych ran, zmian nowotworowych lub 

innych chorób skóry. 

• Nie stosować w przypadku występowania jakichkolwiek schorzeń, takich jak epilepsja, choroba krwotoczna, nowotwory, guzy czy 

zaburzenia percepcji. 

• Nie stosować, jeśli wykonane zostały zabiegi laserowe, peelingi chemiczne lub w jakikolwiek inny sposób skóra została uszkodzona 

lub zniszczona. 

• Nie stosować, jeśli na twarzy wykonywane były zabiegi chirurgii kosmetycznej. 

• Nie stosować w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych bądź innych instrumentów elektronicznych lub 

wspomagających organizm. 

• Elektroniczny sprzęt monitorujący, taki jak monitory EKG i alarmy EKG, może nie działać prawidłowo podczas stosowania tego 

urządzenia. 

• Nie należy stosować BEAR™ mini na, w pobliżu lub przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych. 

Niezbędny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane, czyszczone lub przechowywane w pobliżu dzieci lub osób o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych. 

• Długotrwałe skutki stosowania mikroprądów nie są znane. 

• Bezpieczeństwo stosowania urządzenia w czasie ciąży nie zostało ustalone. Jeśli jesteś w ciąży, należy skonsultować się z lekarzem 

przed użyciem tego urządzenia. 

• W przypadku chorób skóry lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem należy skonsultować się 

z lekarzem. 

• W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby serca należy przestrzegać środków ostrożności zaleconych przez lekarza. 

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z 

powiekami lub oczami. 

• Podczas używania urządzenia może wystąpić złudzenie widzenia migających świateł, wynikające ze stymulacji nerwu wzrokowego. 

Jeśli ten objaw utrzymuje się stale bez użycia urządzenia, należy skonsultować się z lekarzem. 

• Podczas korzystania z urządzenia może wystąpić lekkie mrowienie, co jest normalne i nie stanowi powodu do niepokoju. 

Obniżenie intensywności może zmniejszyć lub wyeliminować to odczucie. 

• Biorąc pod uwagę skuteczność zabiegów napinających FOREO, zalecamy, aby nie używać BEAR™ mini dłużej niż 3 minuty w 

ramach jednego zastosowania. 

• Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania Twojego BEAR™ mini innym osobom. 

• Nie stosować podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn. 

• Nie należy używać urządzenia, gdy jest ono podłączone do prądu. 

• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu. 

• Nie należy używać urządzenia, jeśli się przegrzewa lub zachodzi podejrzenie, że nie działa prawidłowo. 

• Należy unikać wystawiania BEAR™ mini na bezpośrednie działanie światła słonecznego i nigdy nie należy wystawiać go na działanie 

ekstremalnie wysokich temperatur ani nie dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą. 

• Przed aktywowaniem funkcji mikroprądów urządzenie BEAR™ mini powinno być całkowicie suche. Nie należy używać urządzenia, 

jeśli było zanurzone w wodzie i nie należy używać go mokrymi rękami. 

• To urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem SELV. 

• Do ładowania urządzenia zaleca się stosowanie zasilaczy zgodnych ze standardem IEC60950. 

• Przed ładowaniem należy upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może 

spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar. 

• Nie należy używać urządzenia podczas ładowania. Należy przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie lub ładowarka nie działa 

poprawnie lub wydają się w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dołączonego do 

urządzenia. 

• Należy wyjąć baterię z urządzenia przed jego utylizacją. Podczas wyjmowania baterii należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, 

a bateria powinna zostać bezpiecznie zutylizowana. 

• Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy. 

• Urządzenie przeznaczone jest do użytku kosmetycznego na twarzy i szyi. FOREO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkodliwe skutki wynikające z niewłaściwego użycia, zastosowania na innych obszarach ciała, podłączenia do niewłaściwych źródeł 

napięcia, zanieczyszczonego roztworu przewodzącego lub końcówek bądź jakichkolwiek innych niewłaściwych zastosowań. 

• Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na 

konkretne pytanie lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.
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Starannie oczyść i osusz twarz i szyję, tak aby nie było na 

nich żadnych pozostałości.

Nałóż na skórę cienką warstwę SERUM SERUM SERUM, 

rozprowadzając go równomiernie we wszystkich

obszarach, które chcesz poddać zabiegowi. 

Wstępnie zaprogramowane zabiegi: 

Wybierz swój preferowany zabieg mikroprądami w 

aplikacji FOREO For You. Postępuj według instrukcji 

w aplikacji i kontynuuj zgodnie z poleceniami. 

Urządzenie automatycznie wyłączy się po 

zakończeniu programu.

Tryb ręczny: 

i) Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby 

uruchomić mikroprądy. Lampki kontrolne 

znajdujące się pod przyciskiem uniwersalnym 

wskazują ustawienie natężenia mikroprądów 

urządzenia. Można zmienić natężenie mikroprądów 

poprzez szybkie naciśnięcie uniwersalnego 

przycisku, raz dla każdego poziomu. Naciśnij 

dwukrotnie uniwersalny przycisk, aby wyłączyć 

pulsacje T-Sonic™. Korzystając z aplikacji można 

uzyskać dostęp do szerszego zakresu natężeń 

mikroprądów. 

ii) Lekko dociśnij obie metalowe kule do twarzy 

i delikatnie przesuń urządzenie po kościach 

policzkowych i czole, wokół ust oraz na linii szczęki 

i szyi, według uznania. Upewnij się, że obie kule 

mikroprądów przez cały czas dotykają Twojej skóry. 

Zawsze przesuwaj urządzenie powoli, ruchem 

ku górze i z lekkim naciskiem, aby uzyskać lepsze 

rezultaty. 

iii) Po zakończeniu zabiegu, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk uniwersalny przez 3 sekundy, aby wyłączyć 

urządzenie. 

W razie potrzeby zastosuj dowolne produkty do 

pielęgnacji skóry. 

SPOSÓB UŻYCIA BEAR™ mini 

OSTROŻNIE: URZĄDZENIE BEAR™mini MUSI BYĆ CAŁKOWICIE SUCHE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABIEGU Z UŻYCIEM MIKROPRĄDÓW. 

Aby odblokować i zarejestrować urządzenie po raz pierwszy, pobierz aplikację FOREO For You. Połącz się z aplikacją za pośrednictwem 

Bluetooth na smartfonie i naciśnij uniwersalny przycisk zasilania w urządzeniu BEAR™ mini, aby zsynchronizować urządzenie z aplikacją i 

ustawić swoje preferencje mikroprądów. 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA BEAR™ mini 

Zawsze dokładnie oczyść urządzenie BEAR™mini po użyciu. Przemyj powierzchnię metalowych kul oraz silikonu wodą z mydłem, a 

następnie spłucz ciepłą wodą. Wytrzyj do sucha niestrzępiącą się, gładką ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie 

urządzenia sprayem do czyszczenia silikonu FOREO i przepłukanie ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów. 

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić 

skórę i uszkodzić silikon. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmiany działania urządzenia BEAR™ mini: 

Jeśli BEAR™ mini nie uruchamia się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku włączania: 

• Bateria jest rozładowana. Naładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB maksymalnie przez 1,5 godziny do całkowitego 

naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując uniwersalny przycisk zasilania. 

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia BEAR™ mini i/lub przycisk uniwersalny nie odpowiada: 

• Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić 
urządzenie. 

Jeśli urządzenie BEAR™ mini 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 swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się przez aplikację FOREO For You lub wejdź na stronę foreo.com/

product-registration, gdzie znajdziesz więcej informacji. 

2 LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA 
FOREO udziela gwarancji na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od daty pierwotnego zakupu na wypadek wad wynikających 

z wadliwego wykonania i wad materiału przy normalnym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają 

wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń 

spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia 

(bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji. 

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie 

wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia 

mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz 

z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji. 

Aby skorzystać z gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia 

roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw 

konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa. 

INFORMACJE O UTYLIZACJI 

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki 

odpadów).

ZGODNOŚĆ 
EUROPEJSKA 

ODPADY KOMUNALNE 
DYREKTYWA W SPRAWIE 

ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO 

Nie należy traktować tego urządzenia jako odpady domowe, lecz należy je oddać 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 chronić zasoby naturalne. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub 

z miejscem zakupu. 
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ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI 
O OGRANICZENIU STOSOWANIA 
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH 

OPAKOWANIE ZOSTAŁO 
WYKONANE 

Z MATERIAŁU 
NADAJĄCEGO SIĘ DO 

RECYKLINGU 



WYJMOWANIE BATERII 

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność wolno wykonać wyłącznie, gdy 

urządzenie ma zostać zutylizowane. 

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami 

domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną obudowę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć 

baterię, która ma zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego 

procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej: 

SPECYFIKACJA 
MATERIAŁY: Bezpieczny dla ciała silikon, tworzywa 

ABS, PC, chromowany stop cynku

KOLOR: różowy/lawendowy

WYMIARY: 57 x 56 x 32 mm

WAGA: 52 g 

BATERIA: Litowo-jonowa 520 mAh 3,7 V 

*W oparciu o 1-minutowy czas trwania zabiegu na jedno użycie. 

UŻYTKOWANIE: Do 90 zastosowań na jedno ładowanie* 

STAN GOTOWOŚCI: 90 dni 

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 185 Hz 

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: <50 dB 

INTERFEJS: 1 przycisk 

Wyłączenie odpowiedzialności: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani spółka FOREO, ani jej 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. 

OSTROŻNIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność 

z normami i przepisami, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia. 

UWAGA: 

1) 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 odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. 

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane 

zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie 

wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, 

które można stwierdzić 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 urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 

• Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 

2) Urządzenie to spełnia wymagania wytycznych CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi urządzeń 

radiowych niepodlegających licencji organizacji Industry Canada. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: 

• Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 

• Urządzenie to musi przyjmować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 
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Zgodnie z przepisami Industry Canada, ten nadajnik radiowy może działać wyłącznie z wykorzystaniem anteny typu i maksymalnego 

(lub mniejszego) wzmocnienia zatwierdzonego dla nadajnika przez Industry Canada. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia 

radiowe dla innych użytkowników, typ anteny i jej wzmocnienie powinny być tak dobrane, aby równoważna moc promieniowania 

izotropowego (e.i.r.p.) nie była większa niż moc niezbędna do skutecznej komunikacji. 

W modelu mogą być dokonywane zmiany w celu jego udoskonalenia bez uprzedniego powiadomienia. 

FAQ 
BEAR™ mini PODSTAWOWE INFORMACJE 

CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA BEAR™ mini? 
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 'APLIKACJA' poniżej). 

JAK ROZPOCZĄĆ MÓJ PIERWSZY ZABIEG? 
Najpierw starannie oczyść i osusz twarz i szyję. Nałóż na skórę cienką warstwę SERUM SERUM SERUM FOREO, rozprowadzając go 
równomiernie po wszystkich obszarach, które chcesz poddać zabiegowi. Następnie, wybierz preferowany zabieg poprawy kondycji 
skóry twarzy w aplikacji lub postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku dla trybu ręcznego, który można znaleźć powyżej lub w 
instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem BEAR™mini. 

JAK WŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini? 
Aby włączyć urządzenie BEAR™ mini, naciśnij uniwersalny przycisk zasilania. Lampki kontrolne będą migać, informując, że urządzenie 

jest w trybie parowania Bluetooth. 

JAK WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini? 
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy. Po zakończeniu zaprogramowanego zabiegu 

urządzenie wyłączy się automatycznie. 

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z MOIM URZĄDZENIEM BEAR™ mini? 
1 urządzenie BEAR™ mini, 1 Próbka SERUM 2ml, 1 kabel ładujący USB, 1 instrukcja obsługi, 1 skrócona instrukcja uruchamiania (Quick 
Start Guide) i 1 podstawka. 

URZĄDZENIE BEAR™ 

JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ MOJEGO URZĄDZENIA BEAR™ mini? 
Urządzenie BEAR™ mini jest bezpieczne i wystarczająco delikatne, aby móc z nich korzystać codziennie, rano lub wieczorem. Zalecamy 
stosowanie urządzenia BEAR™ mini raz na dobę, 2 minuty na jeden zabieg. 

CZY MIKROPRĄDY SĄ BEZPIECZNE? 
Technologia mikroprądów BEAR™ mini jest bezpieczną i bezbolesną techniką ujędrniania skóry tylko jeśli jest stosowana z wymaganym 
serum ochronnym zapewniającym optymalne przewodnictwo. NIGDY nie wolno uruchamiać urządzenia BEAR™ mini w pobliżu wody 
lub jakichkolwiek mokrych powierzchni. 

CZY STOSOWANIE WYŻSZEGO NATĘŻENIA MIKROPRĄDÓW JEST BARDZIEJ SKUTECZNE? 
Tak. Wyższy poziom natężenia mikroprądów równa się większej mocy, co skutkuje większą ilością energii docierającej do skóry, dzięki 
czemu zabieg jest bardziej skuteczny. Jednak skóra każdego człowieka jest inna - dlatego też zdecydowanie zalecamy najpierw 
wypróbowanie urządzenia (z SERUM SERUM SERUM), aby sprawdzić, który poziom natężenia mikroprądów jest dla Ciebie najlepszy. 

CZY MOŻNA REGULOWAĆ POZIOM NATĘŻENIA MIKROPRĄDÓW? 
Tak, można ręcznie zmienić intensywność mikroprądów poprzez szybkie naciśnięcie uniwersalnego przycisku, raz dla każdego 

poziomu, lub poprzez wybranie preferowanej intensywności w aplikacji. 

CZY MOGĘ DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI T-SONIC™? 
Tak, możesz dostosować intensywność pulsacji T-Sonic™ poprzez aplikację. Jeśli wolisz zabieg bez pulsacji T-Sonic™, możesz dwukrotnie 

nacisnąć uniwersalny przycisk na urządzeniu, aby wyłączyć pulsacje T-Sonic™. 

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY BEAR™ A BEAR™ mini? 
Zarówno BEAR™ jak i BEAR™ mini wytwarzają mikroprądy, które stymulują twarz i szyję, napinając i ujędrniając skórę w celu poprawy 
jej wyglądu. Jednak BEAR™ mini został zaprojektowany z myślą o bardziej ukierunkowanej poprawie kondycji skóry twarzy, dlatego 
ma niewielkie kule, aby dotrzeć się do małych szczelin twarzy, jak również mniejszy zakres 3 natężeń mikroprądów. Z kolei BEAR™ ma 
średniej wielkości kule, które pokrywają większą powierzchnię, a jednocześnie precyzyjnie trafiają w każdą linię twarzy. BEAR™ oferuje 
również większy zakres 5 natężeń mikroprądów, które są silniejsze niż te oferowane przez BEAR™ mini. 

JAK DŁUGO TRWA KAŻDY WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWANY ZABIEG MIKROPRĄDAMI? 
Zabieg zajmuje od 1 do 3 minut, w zależności od obszaru. 
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APLIKACJA 

DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ FOREO PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA BEAR™ mini? 
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 BEAR™ mini 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 BEAR™ mini. 

CZY URZĄDZENIE BEAR™ mini MOŻE DZIAŁAĆ BEZ APLIKACJI? 
Tak, można ręcznie używać urządzenia i nie wymaga ono korzystania z aplikacji FOREO For You. Jednak, aby odblokować swoje 
urządzenie przed pierwszym użyciem, musisz zarejestrować się w aplikacji FOREO For You i wybrać swoje preferencje. Aby aktywować 
zaprogramowany zabieg poprawiający kondycję twarzy, musisz również wejść bezpośrednio przez aplikację. Twój zabieg zostanie 
wtedy automatycznie zsynchronizowany z Twoim urządzeniem. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA 

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, ŻE PRAWIDŁOWO UŻYWAM MOJEGO URZĄDZENIA BEAR™ mini? 
Podczas używania urządzenia BEAR™mini, upewnij się, że obie kule mikroprądów przez cały czas dotykają Twojej skóry. Jeśli obie kule 
nie dotykają Twojej skóry, uniwersalny przycisk zasilania będzie się świecił. Gdy ta kontrolka zgaśnie, oznacza to, że urządzenie jest 
używane prawidłowo. 

CO TO ZNACZY, GDY MOJE URZĄDZENIE CIĄGLE MIGA? 
Migające światło wokół przycisku uniwersalnego wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth lub że urządzenie 
wymaga ładowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować urządzenie. 

JAK NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini? 
Urządzenie BEAR™mini można ładować poprzez port USB, a półtoragodzinne ładowanie pozwoli na maks. 90 zastosowań (w oparciu 
o 1-minutowy czas trwania zabiegu na jedno użycie). Migające kontrolki wskaźnika pod uniwersalnym przyciskiem zasilania wskazują, 
że urządzenie jest w trybie ładowania, pokazując stan naładowania baterii. Gdy świecą wszystkie kontrolki wskaźnika, oznacza to, że 
urządzenie jest w pełni naładowane. 

JAK CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini? 
Upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od prądu, a następnie umyj urządzenie wodą i mydłem, opłucz ciepłą wodą i wysusz 
niestrzępiącą się szmatką lub ręcznikiem. Zalecamy spryskanie urządzenia płynem do czyszczenia silikonu FOREO i następnie spłukanie 
urządzenia ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów. 

SERUM SERUM SERUM 

CZY MUSZĘ UŻYWAĆ SERUM SERUM SERUM FOREO Z URZĄDZENIEM BEAR™ mini? 
Tak, konieczne jest stosowanie SERUM SERUM SERUM z urządzeniem, ponieważ serum tworzy barierę przewodzącą, skutecznie i 
bezpiecznie przenosząc mikroprądy z urządzenia na skórę. 

DLACZEGO TO SERUM SERUM SERUM JEST KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIAMI EMITUJĄCYMI MIKROPRĄDY? 
SERUM SERUM SERUM ma specjalną formułę ze składnikami przewodzącymi, takimi jak gliceryna, pozwalającymi urządzeniom 
emitującym mikroprądy, takim jak BEAR™ mini, na płynną pracę bez jakiegokolwiek odczucia na skórze. 

CZY SERUM SERUM SERUM JEST PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT? 
Tak, SERUM SERUM SERUM jest przyjazne dla zwierząt, co oznacza, że nie było testowane na zwierzętach. 

CZY SERUM SERUM SERUM ZAWIERA SUBSTANCJE ZABURZAJĄCE UKŁAD HORMONALNY? 
Nie, nasza formuła została opracowana bez udziału takich substancji. 

CZY BUTELKA PO SERUM SERUM SERUM MOŻE BYĆ PODDANA RECYKLINGOWI PO UŻYCIU? 
Tak, butelka może być poddana recyklingowi. 
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