
 
 

 

 

mini 3 
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  

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.

azeljezic
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FOREO FOR YOU MOBİL UYGULAMASI

CİHAZINIZIN KİLİDİNİ AÇIN

İlk kullanımdan önce, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For 
You mobil uygulamasını indirin. Şu basit adımları uygulayın;

1. FOREO For You uygulamasını cep telefonunuza indirin

2. Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap için kaydolun

3. Cihaz ekleyin (ekranınızın üstünde)

4. Cihaz serisini seçin

5. Cihazınızı mobil uygulamaya bağlamak için Güç düğmesini basılı tutun

6. Satın alma bilgilerini doldurun

Cihazınız artık kullanıma hazırdır!

FOREO For You mobil uygulaması; LUNA™ 3 mini cihazınızın nasıl 
kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı, ayarların nasıl kontrol 
edileceği ve cihazınızın yerini kaybetmeniz durumunda nasıl 
bulunacağıyla alakalı talimatlar sunar.

AYARLAR
Temizleme ve Işıltı Artırma modu tercihlerinizi belirlediğinizde cihaz 
bunları daha sonra kullanmak üzere hatırlayacaktır.

• TEMİZLEME MODU: Yüzünüzün her bölgesi, yanaklarınız, alnınız ve
çeneniz için ayrı ayrı 240 saniyeye kadar temizlik süresi belirleyin ve
12’ye kadar T-sonic™ titreşim yoğunluğundan birini seçin.

• IŞILTI ARTIRMA MODU: Düşük, Orta veya Yüksek yoğunluklu T-
sonic™ titreşimleri arasından seçim yapın.

Temizliği Başlattığınızda, mobil cihazınızı temizlik terapisini 
uygularken ayna olarak kullanmanızı sağlayan Ayna Modundan 
yararlanabilirsiniz.
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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 
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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. 

TAMAMLAYICI ÜRÜN

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.

Mikroköpük Temizleyici

Bu kremsi temizleyici, gözeneklerin derinliklerindeki kirleri temizleyen, cildi narince 
arındıran ve fazla yağı atan mikro kabarcıklara dönüşür. Cildi yenileyen aminoasitler ve E 
vitamini içeren özel formülü, cildinizin nem kazanmasına ve korunmasına yardımcı olarak 
yumuşak bir his ve canlı bir görünüm kazandırır.

Dermato lo j i k  O la rak  Tes t  Ed i lm i ş t i r  -  Pa r füm İ çermez  -  Vegan  -  Hayvan la r  Üze r inde  
Denenmemi ş t i r
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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 bu cihazı, orijinal satın alma tarihinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle (ulusal hukukun daha uzun asgari garanti
gerektirdiği ülkeler hariç), cihazın normal Kullanımından kaynaklanan işçilik veya malzeme kusurlarından
kaynaklanan kusurlara karşı garanti eder.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. 

1 2 3 4 5 6 

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
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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.

SIK SORULAN SORULAR
TEMEL BİLGİLER

1. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?
Daha akıllıca cilt bakımını keşfettiğiniz için tebrikler! Öncelikle, ücretsiz FOREO For You uygulamasını indirerek
cihazınızın kilidini açın ve kaydedin.

2. LUNA™ mini 3 CİHAZIMIN YANINDA NE GELECEK?
1 LUNA™ mini 3 Cihazı, 1 USB Şarj Kablosu, 1 Kullanım Kılavuzu, 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve 1 Seyahat Çantası.

3. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI NASIL AÇIP KAPATABİLİRİM?
LUNA™ mini 3 cihazınızı üzerindeki güç düğmesine basarak açabilir, aynı düğmeyi 3 saniye basılı tutarak
kapatabilirsiniz. Önceden ayarlı bir rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

4. GÜÇ DÜĞMESİNE BASTIĞIMDA CİHAZIM ÇALIŞMAZSA NE OLUR?
Pili boştur. Tamamen şarj olana kadar bir USB şarj kablosu kullanarak şarj edin ve ardından güç düğmesini basılı tutarak
cihazınızı yeniden başlatın.

5. LUNA™ mini 3’ÜMÜ NASIL ŞARJ EDEBİLİRİM?
LUNA™ mini 3, 1,5 saat şarjla 400 defaya kadar kullanılabilen (kullanım başına 1 dakika terapi süresiyle), USB üzerinden
şarj edilebilen bir cihazdır. USB şarj kablosu cihazın yanında gelir.

6. ŞARJ CİHAZIM NEDEN SONUNA KADAR GİRMİYOR?
LUNA™ mini 3 şarj kablosu, cihaza tamamen girecek şekilde tasarlanmamıştır. Cihazdan biraz çıkıntılı durması
tamamen normaldir.

7. ŞARJIM 400 KULLANIM DAYANMADI.
400 kullanım, 400 dakikayı ifade eder, bu nedenle şarj süresi, cihazın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle
kullanıldığına bağlıdır.
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8. LUNA™ mini 3 ŞARJ NOKTASI SU GEÇİRMEZ MİDİR?
Evet şarj noktası su geçirmezdir, yani duştayken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru
olduğundan emin olun ve şarj olurken kullanmayın. Cihazınızı kullanmayı bitirdikten sonra kuru bir yerde saklayın.
Cihazı suya batırılmış halde bırakmayın.

UYGULAMA

9. NEDEN LUNA™ mini 3’Ü KULLANMADAN ÖNCE UYGULAMAYI İNDİRMEM GEREKİYOR?
Uygulama etkin tüm FOREO ürünlerini ilk defa açtığınızda FOREO For You uygulaması üzerinden etkinleştirip kilidini
açmanız gerekir. Bu, sizi sahte/kopya FOREO ürünlerine karşı korumamıza ve garanti kaydınızı yaptırıp yatırımınızı
korumanıza yardımcı olur.

10. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI FOREO UYGULAMASIYLA NASIL EŞLEŞTİREBİLİRİM?
FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve Bluetooth’u açın. Açmak için cihazınızdaki
evrensel düğmeye bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazınızın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. LUNA™
mini 3 cihazınızı kaydetmek ve eşleştirmek için uygulamadaki talimatları uygulayın.

11. LUNA™ mini 3 UYGULAMA OLMADAN DA ÇALIŞIR MI?
Evet! Uygulama cihaz ayarlarınızı yönetmenize yardımcı olur ancak LUNA™ mini 3’ü elle de kullanabilirsiniz. Temizleme
modunu başlatmak için güç düğmesine basmanız, Işıltı Artırma Moduna erişmek içinse hızlıca çift basmanız yeterlidir.

12. CİHAZIMI KAYDEDEMİYORUM VEYA CİHAZIMIN SÜREKLİ BAĞLANTISI KOPUYOR. NE YAPMALIYIM?
FOREO For You uygulamasında sorun gidermek için şu adımları uygulayın:

1) Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin - uygulamanın sadece güncellenmesi gerekiyor olabilir
2) Mobil cihaz işletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun (cep telefonunuzun en son yazılım güncellemelerini

almasını sağlayın)
3) Uygulamayı silip yeniden yükledikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın
4) Telefonunuzdaki çerezleri ve önbelleği temizleyin
5) Cihazınızın tamamen şarj olduğundan ve Bluetooth’un açık olduğundan emin olun

LUNA™ mini 3 KULLANIMI

13.  LUNA™ mini 3 CİHAZIMI NE SIKLIKLA KULLANABİLİRİM?
LUNA™ mini 3 cihazları her gün sabah veya akşam kullanılabilecek kadar emniyetli ve hassastır. Cildinizin daha derin bir 
temizliğe ihtiyaç duyduğu her zaman LUNA™ mini 3 cihazınızı kullanmanızı öneririz.

14. GÜNDE NE KADAR SÜRE KULLANABİLİRİM?
Temizleme etkinliği göz önüne alındığında, LUNA™ mini 3'ü günde 3 dakikadan fazla kullanmamanızı öneririz.

15. LUNA™ mini 3'ÜMÜ AİLE ÜYELERİM GİBİ DİĞER İNSANLARLA PAYLAŞABİLİR MİYİM?
Hijyen nedeniyle, LUNA™ mini 3'ünüzü başkalarıyla paylaşmanızı önermiyoruz.

16.  LUNA™ mini 3 MAKYAJI ÇIKARMAK İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?
Cihazlarımızdan herhangi biriyle temizleme rutini yapılmadan önce tüm makyaj temizlenmelidir.

17. LUNA™ mini 3'ÜMÜ HAREKET ETTİRİRKEN NE KADAR BASTIRMALIYIM?
LUNA™ mini 3'ü kullanırken herhangi bir şekilde bastırmanıza gerek yoktur. Yanak ve alında dairesel hareketlerle, 
burnunuzda aşağı yukarı kaydırma hareketleriyle yüzünüzü temizleyin. 

18. FOREO LUNA™ mini 3'Ü GÖZ ÇEVRESİNE KULLANABİLİR MİYİM?
Evet, LUNA™ mini 3'ünüzü göz çevresinde kullanabilirsiniz. Kullanırken göz altı bölgesinde çok dikkatli olun ve cihazı göz 
kapaklarına veya gözlere temas ettirmeyin.

19. NASIL BİR YÜZ TEMİZLEYİCİ KULLANABİLİRİM?
Cihazınızın silikonuna zarar verebilecek bir madde içermediği sürece dilediğiniz temizleyiciyi kullanabilirsiniz. Lütfen 
cihazın silikon uçlarına zarar verebileceğinden dolayı kil bazlı, silikon bazlı veya tanecikli temizleyiciler, peeling amaçlı 
kullanılan tanecikli veya taneciksiz ürünler kullanmaktan kaçının. En iyi sonuçlar için FOREO Micro-Foam Cleanser 
kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 
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20. AKNE VEYA EGZAMA GİBİ CİLT RAHATSIZLIKLARIM VARSA VEYA BOTOKS GİBİ KOZMETİK BİR İŞLEM 
YAPTIRDIYSAM LUNA™ mini 3'Ü KULLANABİLİR MİYİM?
Ciddi bir cilt rahatsızlığı olan veya kozmetik bir işlem geçirmiş olan herkesin, cihazı kullanmadan önce doktoruna 
veya cilt bakımı uzmanına danışmasını öneririz.

21. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI HAMİLELİK SIRASINDA KULLANABİLİR MİYİM?
Evet, LUNA™ mini 3 hamilelik sırasında ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.

LUNA™ 3 mini CİHAZI

22.  T-SONIC™ TİTREŞİMLERİN YOĞUNLUĞUNU NASIL AYARLAYABİLİRİM?
LUNA™ mini 3, arasından seçim yapabileceğiniz 12 temizleme yoğunluğuyla tasarlanmıştır. Cihazınızı Bluetooth 
üzerinden FOREO uygulamasına bağlayarak kendi kullanıcı ayarlarınızı seçebilirsiniz.

23. IŞILTI ARTIRMA MODUNA NASIL ERİŞEBİLİRİM?
Işıltı Artırma moduna erişmek için güç düğmesine çift basmanız yeterlidir. Tercih ettiğiniz ayarları belirlemek için 
cihazınızı Bluetooth üzerinden FOREO uygulamasına bağlayın ve Düşük, Orta veya Yüksek yoğunluklu T-sonic™ 
titreşimleri arasından seçim yapın.

24. LUNA™ mini 3 FIRÇA BAŞLIĞI KENARLARI ARASINDA NE FARK VAR?
LUNA™ mini 3’ün bir tarafı hassas ve normal ciltler için ince ve diğer tarafı da T bölgesi gibi yüzünüzün daha yağlı 
kısımları için daha kalın olmak üzere 2 bölgeli fırça başlığı bulunur.

25. LUNA™ mini 3 VE LUNA™ mini 2 ARASINDA NE FARK VAR?
Her iki cihaz da cildi daha pürüzsüz ve genç görünen sıkılaştırıcı yüz masajları sunarken 1 dakikalık temizleme rutini ile 
kiri, yağı ve fazla serumu temizlemede harikadır. Her iki cihaz arasındaki temel farklar şunlardır:

• LUNA™ mini 3, 12 T-Sonic™ titreşimi yoğunluk seviyesine sahiptir; LUNA™ mini 2’de 8 seviye bulunur.
• LUNA™ mini 3 uygulamaya bağlıdır, böylece kişiselleştirilmiş temizlik rutininizi ayarlayabilir ve 

kaydedebilirsiniz; ayrıca temizliği yaparken mobil cihazınızı ayna olarak kullanmanızı sağlayan Ayna 
moduna da sahiptir. LUNA™ mini 3'ünüzü, cihazınızın dizin sayfasındaki "Cihazımı bul" bölümüne giderek 
de takip edebilirsiniz.

• LUNA™ mini 3'ün silikon kılları, LUNA™ mini 2'dekilere göre %30 daha uzun ve %25 daha yumuşaktır.
• LUNA™ mini 3, birer dakikalık 400 kullanıma kadar pil ömrü sunar; LUNA™ mini 2, birer dakikalık 300'e kadar 

kullanım sunar.

26. LUNA™ mini 3 VE LUNA™ 3 ARASINDAKİ FARK NEDİR?
LUNA™ 3 ve LUNA™ mini 3, uygulama ile kullanılabilen akıllı cihazlarımızdır. 

• LUNA™ 3, LUNA™ mini 3'ten daha büyüktür. Her birinin belirli bir cilt tipi için tasarlanmış 3 farklı rengi 
bulunur: karma ciltler için mavi, hassas ciltler için mor ve normal ciltler için pembe. LUNA™ mini 3’ün farklı 
renkleri bulunur, ancak hepsinde tüm cilt tiplerine uygun aynı 2 bölgeli fırça vardır. Cihazın önündeki fırça 
hassas ila normal ciltler için, arkadaki fırça ise yüzünüz ve T bölgeniz gibi daha yağlı bölgeler içindir.

• LUNA™ 3’ün sıkılaştırıcı masajda kullanabileceğiniz bir kenarı varken LUNA™ mini 3’ün iki kenarında da temizlik 
için kıllar bulunur.

• LUNA™ 3'ün 16 yoğunluk seçeneği vardır ve tek bir şarjla 650 kullanıma kadar dayanırken, LUNA™ mini 
3'ün 12 yoğunluğu vardır ve tek bir şarjla 400 kullanıma kadar dayanır.
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