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BAŞLANGIÇ 
BEAR™ mini cihazını satın alarak daha akıllı bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Sofistike bir cilt bakımı 

teknolojisinin tüm avantajlarından 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 tarif edildiği gibi amacına uygun şekilde 

kullanın.  

 KULLANIM AMACI: BEAR™ mini yüz ve boyun kullanımı için tasarlanmıştır ve kozmetik kullanım için üretilmiştir. 

 UYARI: Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir. 

BEAR™ mini GENEL 
BEAR™ mini ile tanışın- hassas mikro akım ve T-Sonic™ titreşimleri birleştirerek dakikalar içinde daha sıkı görünen bir cilt ve genç 

bir ışıltı veren akıllı mikro akım yüz sıkılaştırıcı cihaz!  

BEAR™ mini sabah ve akşam günlük bakım rutininizin bir parçası olarak kullanılabilir. Cildi yeniden canlandırmak ve gözle görülür 

yaşlanma belirtilerini azaltmak için uygulamada yer alan 3 farklı ayarlanabilir mikro akım yoğunluğu sunan yüz bakım 

egzersizlerinden birini seçin. Mikro akım bakımı sırasında T-Sonic™ titreşimler yüzünüze masaj yaparken cilde ışıltısını kazandırır, 

ayrıca bakım öncesi kullandığınız SERUM SERUM SERUM’un ve bakım sonrası uyguladığınız cilt bakım ürünlerinin emilimini arttırır. 

BEAR™ mini cildinizin elektriğe karşı direncini saniyede 100x oranında ölçmek ve taramak için ultra akıllı sensörler kullanan 

benzersiz entegre sistemi Anti-Shock System™ ve mikro akım yoğunluğu, cildinize en iyi şekilde uyum sağlaması için sadece 0.002 

saniyede (göz kırpmaktan bile hızlı) otomatik olarak ayarlanır. Anti-Shock System™ mikro akımın cildinizi şok etme olasılığını 

ortadan kaldırarak her kullanımda tereddütsüz bir bakım için maksimum güvenlik ve etkili sonuçlar sağlar.   

BEAR™ mini İLE TANIŞIN 

        2ML ÖRNEK SERUM               USB ŞARJ KABLOSU       İNTERAKTİF UYGULAMA          STANT 

   Optimum iletkenlik ve etkili         USB kablosuyla dilediğiniz    Yüz egzersizlerine ve daha fazla           BEAR™ mini cihazınızı     

     sonuçlar için kullanın.  zaman dilediğiniz yerde şarj edin.   yoğunluk seçeneklerine erişin.     korur ve sergiler.      

*Kullanım başına 1 dakikalık bakım süresine göre.
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UYARILAR 
EN ETKİN GÜVENLİK İÇİN

• BEAR™ mini ile sıkılaştırma rutininiz konforlu olmalıdır- herhangi bir rahatsızlık veya tahriş yaşarsanız, hemen kullanmayı bırakın ve bir

doktora danışın.

• Göğüs / göğüs bölgesi, göz bölgesi (yörünge kenarı içindeki dairesel kas), boynun orta çizgisi (kemik) veya genital / kasık bölgesinde

kullanmayın.

• Kızarık cilt, kabarık benler, ana arterler (örn. Karotis), genişlemiş kılcal damarlar, metal implantlar, enfekte veya hissiz bölgeler üzerinde

kullanmayın.

• Cihazı gül hastalığı, ben, siğil, açık yara, kanserli lezyon veya herhangi bir cilt durumunu tedavi etmek için kullanmayın.

• Epilepsi, hemorajik bir hastalık, kanser, tümör veya algısal bir bozukluk gibi herhangi bir tıbbi durumunuz varsa kullanmayın.

• Lazer tedavisi ve kimyasal peeling yaptırdıysanız veya herhangi bir şekilde yaralanmış ve hasar görmüş bir cildiniz varsa cihazı 

kullanmayın.

• Yüz bölgenizde estetik ameliyat varsa kullanmayın.

• Vücudunuza implante edilmiş herhangi bir tıbbi cihaz, elektronik alet veya vücut yardımcınız varsa kullanmayın.

• EKG monitörleri ve EKG alarmları gibi elektronik izleme cihazları, cihaz kullanımdayken düzgün çalışmayabilir.

• BEAR™ mini, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından veya yakınında kullanılmamalıdır. Bu cihaz, çocuklar

veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında, temizlendiğinde veya saklandığında yakın 

gözetim gereklidir.

• Mikro akımın uzun vadeli etkileri bilinmemektedir.

• Cihazın güvenliği hamilelikte kullanım için henüz belirlenmemiştir. Hamileyseniz, bu cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.

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

• Teşhis konulmuş veya şüphelendiğiniz bir kalp rahatsızlığınız varsa doktorunuz tarafından önerilen önlemleri uygulayın.

• Göz altı bölgelerini sıkılaştırırken özellikle dikkat edin ve cihazı gözleriniz veya göz kapaklarınız ile temas ettirmeyin.

• Cihazınızın kullanımı esnasında göz sinirinin uyarılmasından kaynaklanan yanıp sönen ışıklar algısı olabilir. Bu durumu cihazınızı

kullanmadan sürekli olarak fark ederseniz doktorunuza danışın.

• Cihazı kullanırken hafif bir karıncalanma hissi oluşabilir, bu normal bir durumdur ve herhangi bir endişeye gerek yoktur. Yoğunluk

seviyesini düşürerek bu hissi azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilirsiniz.

• FOREO sıkılaştırma rutinlerinin verimliliği göz önüne alındığında, tek seferde 3 dakikadan fazla süreyle BEAR™ mini cihazını

kullanmamanızı öneririz.

• Hijyen nedeniyle BEAR™ mini cihazınızı başkalarıyla paylaşmamanızı öneririz.

• Araba kullanırken veya ağır makine kullanırken kullanmayın.

• Cihazı prize takılıyken kullanmayın.

• Cihazın girişlerine herhangi bir cisim sokmayın.

• Cihaz aşırı ısınmışsa veya arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız kullanmayın.

• BEAR™ mini cihazınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.

• Mikro akım fonksiyonunu etkinleştirmeden önce BEAR™ mini cihazı tamamen kuru olmalıdır. Cihazı kurulamadan ve ıslak ellerle 

kullanmayın.

• Bu cihaz sadece bir SELV güç adaptörüyle kullanılmalıdır.

• Cihazı şarj etmek için IEC60950 standart güç tedarikçilerinin kullanılması önerilir.

• Şarj etmeden önce, fiş ve prizin tamamen kuru olduğundan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmasına, kısa devreye veya yangına

neden olabilir.

• Şarj sırasında cihazı kullanmayın. Bu cihaz ve şarj aleti düzgün çalışmıyorsa veya herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanmayı bırakın.

Sadece cihazınızla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın.

• Cihaz atılmadan önce cihaz pili çıkarılmalıdır. Pil çıkarılırken cihazın bağlantısı kesilmeli ve pil güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

• Bu üründe bakım yapılabilecek parça yoktur.

• Cihaz yüz ve boyun bölgesinde kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. Yanlış kullanım, diğer vücut bölgelerine uygulama, uygun olmayan 
voltaj kaynaklarına bağlantı, kirli iletken solüsyon ve küreler veya diğer uygunsuz uygulamalardan kaynaklanan herhangi bir sonuç
FOREO'nun sorumluluğunda değildir.

• Bu cihazı sadece 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.
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BEAR™ mini NASIL KULLANILIR 

DİKKAT: MİKRO AKIM BAKIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE BEAR™ mini TAMAMEN KURU OLMALIDIR. 

Cihaz kilidi açmak ve ilk kez kullanmak için FOREO For You uygulamasını indirin ve cihazınızı kaydedin. Akıllı telefonunuzdaki Bluetooth 

ile uygulamaya bağlanın ve cihazınızı uygulamaya senkronize ederek mikro akım tercihlerinizi ayarlamak için BEAR™ mini üzerindeki güç 

düğmesine basın. 

BEAR™ mini CİHAZININ TEMİZLİĞİ 

Her kullanımdan sonra BEAR™ mini cihazınızı iyice temizleyin. Metalik küreleri ve silikon yüzeyi, su ve sabun ile yıkayın ardından 

ılık su ile durulayın. Tüy bırakmayan, aşındırmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. Kullanımdan sonra en etkili sonuç için cihaza 

FOREO’nun Silikon Temizleme Spreyi’ni sıkmanızı 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. 

Yüz ve boyun bölgenizi hiçbir kalıntı bırakmadan          

dikkatlice temizleyin ve kurulayın. 

SERUM SERUM SERUM'u cildinize ince bir tabaka 

halinde uygulayın ve bakım yapmak istediğiniz tüm 

bölgelere eşit şekilde dağıtın. 

Önceden Ayarlanmış Rutin İçin:       

FOREO For You uygulamasında tercih ettiğiniz mikro 

akım bakımını seçin. Uygulamadaki videoyu izleyin 

ve talimatları takip edin. Rutin tamamlandıktan 

sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. * 

Manuel Mod İçin: 

i) Mikro akımı etkinleştirmek için güç düğmesine

basın. Evrensel güç düğmesinin altındaki ışıklar, mikro

akım yoğunluğu ayarını gösterir. Mikro akım 

yoğunluğunu her seviye için evrensel güç düğmesine

bir kez hızlıca basara değiştirebilirsiniz. Güç

düğmesine iki kez basarak             T-Sonic™ titreşimleri

kapatabilirsiniz. Daha fazla mikro akım yoğunluk 

seçeneklerine erişmek için uygulamayı kullanın. 

ii) Her iki metal küreyi de hafifçe yüzünüze bastırın ve

cihazı elmacık kemiklerinizde, alnınızda,

dudaklarınızın çevresinde, çene çizginizde ve

boynunuzda hafifçe gezdirin. Her iki mikro akım 

küresinin de her zaman cildinize temas ettiğinden 

emin olun. Cihazı her zaman yavaşça yukarı doğru 

hareket ettirin ve daha etkili bir sonuç için hafif basınç 

uygulayın. 

iii) Bakımınızı tamamladığınızda cihazı kapatmak için

güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Dilerseniz sevdiğiniz cilt bakım ürünleri ile bakımınızı 

sonlandırın.  
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SORUN GİDERME 

BEAR™  mini cihazının performansında değişiklik olması durumunda alınacak önlemler: 

Güç düğmesine bastığınızda BEAR™ mini aktifleşmezse: 

• Batarya boş olabilir. Tamamen şarj olması için USB şarj kablosunu kullanarak 1.5 saate kadar şarj edin ve güç düğmesine basılı

tutarak cihazınızı yeniden başlatın.

BEAR™ mini kapatılamıyorsa ve / veya güç düğmesi cevap vermiyorsa: 

• Mikroişlemci geçici olarak arıza yapımış olabilir. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basılı tutun.

BEAR™ mini, FOREO For You uygulaması ile senkronize olmuyorsa: 

• Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.

• FOREO For You uygulamasını kapatın ve işleme başlamak için yeniden açın.

• Mobil cihazınızda yer alan app store üzerinden uygulama için güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol edin.

GARANTİ ŞARTLARI & KOŞULLARI 

KAYIT GARANTİSİ 

2 Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için, FOREO For You uygulamasına kaydolun 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

veya 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 koşullarıyla birlikte saklayın. 

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

tıklamalısınız.  Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde 

etkilemez. 

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ 

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir). 

AVRUPA NORMLARINA     TEHLİKELİ        AMBALAJ GERİ        ÇÖP ATIKLAR

  UYGUNLUK     MADDELERİN       DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR        ELEKTRİK- ELEKTRONİK 
SINIRLANDIRILMASI    MADDEDEN YAPILMIŞTIR    EKİPMAN YÖNERGESİ 

Bu cihaz, evsel atık olarak değerlendirilmemelidir, bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun 

toplama noktasına götürülmelidir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan atık olarak 

işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin 

geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur. 

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere 

başvurun. 
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CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI 

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

yapılmalıdır.  

Bu cihaz, atılmadan önce çıkarılması gereken ve evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken bir lityum-iyon pil içerir. Pili çıkarmak 

için silikon dış düzeyi çıkarın daha sonra içindeki plastik kapağı açın ve pili çıkarın, pili bölgenizdeki çevre yönetmeliğine uygun 

olarak atın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:  

TEKNİK ÖZELLİKLER 

MALZEMELER: Vücut için güvenli silikon, ABS, PC, 

Krom Kaplama Çinko Alaşımı  

RENK: Pink / Lavender  

BOYUT: 57x56x32mm  

AĞIRLIK: 52g 

PİL: Li-ion 520mAh 3.7V 

KULLANIM: Şarj başına 90 kullanıma 

kadar*  

BEKLEME MODU: 90 gün 

FREKANS: 185 Hz 

MAKS. SES SEVİYESİ: <50dB 

ARAYÜZ: 1- düğme 

*Kullanım başına 1 dakikalık bakım süresine göre.

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. 

DİKKAT: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı 

kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. 

NOT: 

1) Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu

görülmüştür. Bu sınırlar bir konut alanında zararlı radyo parazitlerine karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman

radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı

radyo parazitine neden olabilir.  Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman, radyo

ve televizyon ile alıcı iletişiminde zararlı radyo parazitine neden olursa, bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir,

kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak radyo parazitini gidermeye çalışması önerilir:

• Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

• Ekipmanı, alıcının takılı olduğundan farklı devredeki bir prize takın.

• Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

2) Bu cihaz CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) ile uyumludur. Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur.

Çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir:

• Bu cihaz radyo parazitine neden olmaz.

• Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek radyo paraziti dahil her türlü radyo parazitini kabul eder.
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Industry Canada yönetmeliğine göre, bu radyo vericisi yalnızca Industry Canada tarafından verici için onaylanmış bir anten türü ve 

maksimum (veya daha az) kazancı kullanarak çalışabilir. Diğer kullanıcılara yönelik potansiyel radyo parazitini azaltmak için anten 

tipi ve kazancı, eşdeğer izotropik yayılım gücü başarılı iletişim için gerekli olandan daha fazla olmayacak şekilde seçilmelidir. 

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR 
BEAR™ mini TEMEL  

BEAR™ mini CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM? 

Daha akıllı bir cilt bakımı keşfettiğiniz için tebrikler! İlk olarak, cihaz kilidini açmak ve cihazı kaydetmek için FOREO For You 

uygulamasını ücretsiz indirin. (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki “UYGULAMA” başlıklı bölüme bakın).  

İLK TERAPİME NASIL BAŞLARIM? 

Öncelikle yüzünüzü ve boynunuzu dikkatlice temizleyin. Daha sonra FOREO SERUM SERUM SERUM ürününü cildinize uygulayın ve 

bakım yapmak istediğiniz bölgeye eşit olarak dağıtın. Son olarak uygulama üzerinden tercih ettiğiniz yüz egzersiz rutinini seçin 

veya yukarıda ya da BEAR™ mini cihazıyla gelen Kullanım Kılavuzunda bulunan adım adım Manuel Mod talimatlarını uygulayın. 

BEAR™ mini CİHAZIMI NASIL BAŞLATIRIM? 

BEAR™ mini cihazını başlatmak için evrensel güç düğmesine basın. Gösterge ışığı, cihazın Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu 

göstermek için yanıp söner.  

BEAR™ mini CİHAZIMI NASIL KAPATIRIM? 

Cihazı kapatmak için evrensel güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Önceden ayarlanmış bir rutin tamamladıktan sonra cihaz 

otomatik olarak kapanacaktır.  

BEAR™ mini CİHAZ İÇERİĞİNDE NELER VAR? 

1 adet BEAR™ mini Cihazı, 1 adet 2ml örnek SERUM, 1 adet USB Şarj Kablosu, 1 adet Kullanım Kılavuzu, 1 adet Hızlı Başlangıç 

Kılavuzu, 1 Stant  

BEAR™ mini CİHAZI  

BEAR™ mini CİHAZIMI HANGİ SIKLIKLA KULLANABİLİRİM? 

BEAR™ mini sabah veya akşam günlük kullanıma uygun ve güvenlidir. BEAR™ mini cihazını MASAJ başına 2 dakika olarak 24 saatte 

bir kullanmanızı öneririz.  

MİKRO AKIM GÜVENLİ MİDİR? 

BEAR™ mini mikro akım özelliği, yalnızca en etkin iletkenlik için gerekli koruyucu serumla birlikte kullanıldığında güvenli ve ağrısız 

bir sıkılaştırma teknolojisidir. BEAR™ mini, su veya herhangi ıslak bir yüzeyin yakınında ASLA etkinleştirilmemelidir. 

DAHA YÜKSEK MİKRO AKIM YOĞUNLUĞU DAHA ETKİLİ MİDİR?  

Evet. Daha yüksek mikro akım yoğunluğu daha fazla güce eşittir, bu da cildinize daha derin nüfuz demektir, ayrıca daha fazla 

enerjinin iletilmesiyle bakımınız daha etkili olur. Fakat herkesin cildi farklıdır- bu nedenle hangi mikro akım yoğunluğunun size en 

uygun olduğunu görmek için önce cihazı (SERUM SERUM SERUM ile) test etmenizi öneririz. 

MİKRO AKIM YOĞUNLUK SEVİYESİNİ AYARLAYABİLİR MİYİM? 

Evet, mikro akım yoğunluğunu her seviye için evrensel güç düğmesine bir kez hızlıca basarak veya uygulama aracılığıyla tercih 

ettiğiniz yoğunluğu seçerek manuel olarak ayarlayabilirsiniz.   

T-SONIC™ TİTREŞİMLERİN YOĞUNLUĞUNU AYARLAYABİLİR MİYİM?

Evet, uygulama aracılığıyla T-Sonic™ titreşimlerin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bakımınızı T-Sonic™ titreşimleri kaparatak 
tamamlamak için cihazınızın evrensel güç düğmesine iki kez basın.

BEAR™ & BEAR™ mini ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

Hem BEAR™ hem de BEAR™ mini, yüz ve boyun bölgesini uyarmak için mikro akım gönderir, daha iyi bir cilt görünümü için cildinizi 

sıkılaştırır.  Ancak BEAR™ mini, daha bölgesel hedefli bir yüz egzersizi düşünülerek tasarlanmıştır, bu nedenle yüzünüzde yer alan 

küçük çatlakları hedef alan küçük kürelere ve daha düşük 3 mikro akım yoğunluğuna sahiptir. Öte yandan BEAR™, her bir çizgiyi 

özenle hedefleyen daha geniş bir yüzey alanını kaplayan orta boyutlu kürelere sahiptir. Ayrıca BEAR™ mini’den farklı olarak, 

BEAR™ daha güçlü 5 mikro akım yoğunluğundan oluşan daha geniş bir aralık sunar.
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ÖNCEDEN AYARLANMIŞ MİKRO AKIM TERAPİLERİ NE KADAR SÜRER? 

Hedeflenen bölgeye bağlı olarak bakım süreleri 1-3 dakika arasında değişim gösterir.  

UYGULAMA  

BEAR™ mini CİHAZIMI KULLANMADAN ÖNCE FOREO UYGULAMASINI NEDEN İNDİRMEM GEREKİYOR? 

Uygulamayla etkinleştirilen tüm FOREO ürünleri, ilk kullanımda FOREO For You uygulaması aracılığıyla etkinleştirilmeli ve kilidi 

açılmalıdır. Bu, sahte/ kopyalanmış FOREO ürünlerine karşı korunmaya yardımcı olur ve garanti kaydını ve cihaz korunmasını 

kolaylaştırır.   

BEAR™ mini CİHAZIMI FOREO UYGULAMASI İLE NASIL EŞLEŞTİRİRİM? 

FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve Bluetooth’u açın. Başlatmak için cihazınızdaki evrensel 

güç düğmesine bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. BEAR™ mini cihazınızı 

kaydetmek ve eşleştirmek için uygulamadaki talimatları izleyin. 

BEAR™ mini CİHAZIM UYGULAMA OLMADAN ÇALIŞIR MI? 

Evet, cihazı manuel olarak kullanabilirsiniz ve FOREO For You uygulamasının kullanılması gerekmez. Ancak ilk kullanımda cihaz 

kilidi açmak için FOREO For You uygulaması aracılığıyla cihazı kaydetmeli ve tercihlerinizi seçmelisiniz. Önceden ayarlanmış yüz 

egzersizini etkinleştirmek için doğrudan uygulama üzerinden ilerlemelisiniz. Seçiminiz daha sonra cihazınızla otomatik olarak 

senkronize olacaktır.  

SORUN GİDERME & BAKIM  

BEAR™ mini CİHAZIMI DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANDIĞIMI NASIL ANLARIM? 

BEAR™ mini cihazınızı kullanırken her iki mikro akım küresinin cildinize her zaman temas ettiğinden emin olun. Her iki küre de 

cildinize temas etmiyorsa evrensel güç düğmesi yanık kalacaktır. Bu ışığın sönmesi cihazı doğru kullandığınız anlamına gelmektedir. 

CİHAZIM SÜREKLİ YANIP SÖNÜYORSA NE ANLAMA GELİYOR? 

Evrensel güç düğmesinin etrafında yanıp sönen ışık cihazınızın Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu veya cihazın şarj edilmesi 

gerektiğini gösterir. Cihazınızı senkronize etmek için uygulamadaki talimatları izleyin.  

BEAR™ mini CİHAZIMI NASIL ŞARJ EDERİM? 

BEAR™ mini, 90 kullanıma kadar (kullanım başına 1 dakikalık bakım süresine göre) 1.5 saatte USB şarj kablosu ile şarj edilir. Cihaz 

şarj olurken evrensel güç düğmesinin altında yer alan yoğunluk gösterge ışıkları cihazın ne kadar şarj olduğunu göstermek için 

yanıp söner. Tüm gösterge ışıklarının yanması cihazınızın tamamen şarj olduğu anlamına gelir.  

BEAR™ mini CİHAZIMI NASIL TEMİZLERİM? 

Cihazın kapalı olduğundan emin olun, ardından cihazı sabun ve su ile yıkayın, ılık su ile durulayın ve tüy bırakmayan, aşındırmayan 

bir bez veya havlu ile hafifçe kurulayın. Kullanımdan sonra en etkili sonuç için cihaza FOREO’nun Silikon Temizleme Spreyi’ni 

sıkmanızı ve ılık su ile durulamanızı öneririz. 

SERUM SERUM SERUM  

BEAR™ mini CİHAZIMLA FOREO’NUN SERUM SERUM SERUM ÜRÜNÜNÜ KULLANMAM GEREKİR Mİ? 

Evet, serumun iletken bir bariyer oluşturması sayesinde mikro akımlar cihazdan cildinize etkili ve güvenli bir şekilde aktarılır, bu 

neden cihazla birlikte SERUM SERUM SERUM kullanılması önemlidir.  

SERUM SERUM SERUM ÜRÜNÜNÜ MİKRO AKIM CİHAZLARINA UYUMLU YAPAN NEDİR?  

SERUM SERUM SERUM, BEAR™ mini gibi bir mikro akım cihazının cilt üzerinde herhangi bir his olmadan sorunsuz bir şekilde 

çalışmasını sağlayan gliserin gibi iletken bileşenlerle özel olarak formüle edilmiştir.  

SERUM SERUM SERUM ÜRÜNÜ HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMİŞ MİDİR?  

Hayır, SERUM SERUM SERUM hayvanlar üzerinde test edilmemiştir, hayvan dostudur. 

SERUM SERUM SERUM ÜRÜNÜ HORMONLARI ETKİLEYEN BİR İÇERİĞE SAHİP MİDİR? 

Hayır, temiz formülümüz hormon bozukluğuna neden olacak içerikler olmadan geliştirilmiştir. 

SERUM SERUM SERUM ŞİŞESİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ? 

Evet, şişe geri dönüştürülebilir. 
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