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PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PIERWSZE KROKI
Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku bardziej inteligentnej pielęgnacji skóry poprzez nabycie LUNA™ 
play plus 2. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry 
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.

LUNA™ play plus 2 – WPROWADZENIE

Podwyższ poziom swojej pielęgnacji skóry, odkrywając piękno oczyszczania twarzy T-Sonic™! Łącząc 
ultrahygieniczny silikon i 8000 pulsacji T-Sonic™ na minutę, to małe, ale wydajne urządzenie usuwa do 99,5% 
brudu, oleju, potu i resztek makijażu w ciągu zaledwie 1 minuty!

Oferując delikatny masaż twarzy i trzy nowe zabawne kolory, LUNA™ play plus 2 zapewnia skuteczną i 
przyjemną procedurę oczyszczania twarzy, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży! 

GRUBSZE KOŃCÓWKI 
WŁOSKÓW
Zwiększona krzywizna i grubość 
zapewnia głębokie oczyszczenie 
problematycznych obszarów, takich jak 
strefa czoło-nos, oraz bardziej precyzyjne 
oczyszczenie trudniej dostępnych miejsc. 

CIEŃSZE KOŃCÓWKI 
WŁOSKÓW
Niezwykle miękkie i delikatne, aby 
głęboko, a jednocześnie delikatnie 
czyścić skórę normalną i wrażliwą, 
w tym większe obszary, takie jak 
policzki.

SZCZOTECZKA 
2-STREFOWA 
Zapewnia skuteczne 
czyszczenie wszystkich 
rodzajów skóry.

PULSACJE T-SONIC™
8000 pulsacji T-Sonic na 
minutę zapewnia głębokie i 
skuteczne oczyszczanie oraz 
relaksujący masaż twarzy.

UNIWERSALNY 
PRZYCISK 
Włącza i wyłącza urządzenie 
jednym naciśnięciem. 

ULTRAHYGIENICZNY SILIKON
Jedwabiście miękki, szybkoschnący i 
nieporowaty, aby zapobiegać gromadzeniu się 
bakterii, jest 35 razy bardziej higieniczny, niż 
włosie nylonowe, oraz odpowiedni do każdego 
rodzaju skóry.

POZNAJ LUNA™ play plus 2 

OSTRZEŻENIE: Nie zezwala się na modyfikację tego urządzenia.
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JAK STOSOWAĆ SZCZOTECZKĘ LUNA™ play plus 2

1.  APLIKACJA ŻELU DO TWARZY 
Usuń makijaż, zwilż twarz i nałóż swój ulubiony codzienny kosmetyk do 
czyszczenia twarzy.  Zwilż szczoteczkę LUNA™ play plus 2 i naciśnij 
uniwersalny przycisk, aby włączyć urządzenie.

2.  CZYŚĆ
Delikatnie przyciskaj silikonowe włoski do skóry i poruszaj urządzeniem 
okrężnymi ruchami po twarzy, przesuwając w górę i w dół po nosie, przez 
1 minutę. Delikatnie masuj miejsca pod oczami ruchami skierowanymi 
na zewnątrz. Naciśnij uniwersalny przycisk jeszcze raz, aby wyłączyć 
urządzenie LUNA™ play plus 2.

3.  PŁUKANIE 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny ponownie, aby wyłączyć 
urządzenie. Spłukaj i osusz twarz. W razie potrzeby zastosuj dowolny krem 
nawilżający. 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Zawsze dokładnie oczyść urządzenie po użyciu. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie 
spłucz ciepłą wodą. Unikaj żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, żelów 
złuszczających lub peelingu, ponieważ mogą uszkodzić delikatne, silikonowe końcówki urządzenia. Osusz 
gładką ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie szczoteczki 
sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą.

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

WAŻNE
DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

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

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

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

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

ekstremalne ciepło lub wrzącą wodę.
•  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.
•  Zważywszy na skuteczność oczyszczania FOREO zalecamy, aby nie używać szczoteczki LUNA™ play plus 2 

dłużej niż 3 minuty podczas jednego zastosowania.
•  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
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1.

2.

INFORMACJE O USUWANIU

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

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten krok należy wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane.

Urządzenie posiada baterię, którą należy wyjąć przez utylizacją urządzenia i której 
nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, należy 
odkręcić pokrywę baterii w podstawie produktu. Następnie ostrożnie wyjąć baterię ze 
środka.

SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:  Silikon bezpieczny dla ciała, poliwęglan + terpolimer 
akrylonitrylo-butadieno-styrenowy 

KOLOR:  Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool!
ROZMIAR:  60 × 65 × 30 mm 
WAGA:  57 g 
ZASTOSOWANIE:  Do 600 zastosowań 
TRYB CZUWANIA:  180 dni 
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.

Oświadczenie o ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF): Urządzenie to spełnia wymagania limitów 
narażenia na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie zostało 
ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w 
przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

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.



5

FAQ

1.  JAK WŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ play plus 2? 
Naciśnij uniwersalny przycisk jeden raz, aby wyłączyć urządzenie LUNA™ play plus 2. 

2.  JAK WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ play plus 2? 
Po zakończeniu pielęgnacji naciśnij uniwersalny przycisk na urządzeniu, aby je wyłączyć.

3.  JAK ROZPOCZĄĆ PIERWSZĄ KURACJĘ? 
Zwilż twarz i nałóż swój ulubiony codzienny kosmetyk do czyszczenia twarzy. Następnie zwilż szczoteczkę 
LUNA™ play plus 2 i naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć urządzenie. Delikatnie przyciskaj silikonowe 
włoski do skóry i poruszaj urządzeniem okrężnymi ruchami po twarzy, przesuwając w górę i w dół po nosie, 
przez 1 minutę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Spłukaj i 
osusz twarz, a następnie zastosuj dowolny krem nawilżający.

4.  CO JEST DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA LUNA™ play plus 2?
1x urządzenie LUNA™ play plus 2, 1x instrukcja podstawowa. 

5.  JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ play plus 2?  
Wszystkie urządzenia LUNA™ są bezpieczne i wystarczająco delikatne, aby móc z nich korzystać 
codziennie, rano lub wieczorem. Zalecamy używanie szczoteczki LUNA™ za każdym razem, gdy Twoja 
skóra potrzebuje głębokiego oczyszczania lub eksfoliacji. 

6.  KTÓRYCH ŻELÓW DO OCZYSZCZANIA MOŻNA UŻYWAĆ Z URZĄDZENIEM LUNA™ play plus 2? 
Z urządzeniem LUNA™ play plus 2 można używać jakichkolwiek żelów do oczyszczania, ale by utrzymać 
urządzenie w optymalnym stanie, unikaj żelów do twarzy na bazie gliny, silikonu lub zawierających drobinki, 
które mogą uszkodzić silikon. 

7.  CO SPRAWIA, ŻE LUNA™ play plus 2 JEST BARDZIEJ SKUTECZNA NIŻ URZĄDZENIA DO 
OCZYSZCZANIA TWARZY Z NYLONOWYMI WŁOSKAMI?
LUNA™ play plus 2 jest wykonana w całości z ultrahigienicznego silikonu, który jest szybkoschnący i 
nieporowaty, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii - dzięki czemu jest 35x bardziej higieniczna niż szczotki 
nylonowe. Dodatkowo miękkie i gładkie silikonowe końcówki sprawiają, że LUNA™ play plus 2 delikatnie 
ślizga się po twarzy, nie ciągnąc ani nie rozciągając skóry. Dzięki pulsacjom T-Sonic™ LUNA™ play plus 2 
zapewnia głębokie, ale delikatne oczyszczenie, usuwając 99,5% * brudu, oleju, potu i resztek makijażu.

8.  JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY URZĄDZENIEM LUNA™ play plus A LUNA™ play plus 2? 
Dzięki podwójnej mocy, LUNA™ play plus 2 oferuje podwójną siłę oczyszczania, zapewniając jeszcze 
skuteczniejszą procedurę oczyszczania twarzy. O 30% bardziej miękkie włoski silikonowe oznaczają, że 
LUNA™ play plus 2 płynnie przesuwa się po skórze, nie naciągając jej, ani rozciągając jej, by zachować 
jej naturalną elastyczność. Ulepszona, aby zapewnić 200 dodatkowych zastosowań, LUNA™ play plus 2 
oferuje teraz do 600 zastosowań! A żeby było jeszcze zabawniej, LUNA™ play plus 2 jest dostępna w trzech 
pięknych nowych kolorach - Peach of Cake! Minty Cool oraz I Lilac You!

9.  CO TO JEST TECHNOLOGIA T-SONIC? 
Silnik o wysokiej sprawności, który napędza urządzenie LUNA play plus 2, jest w stanie zapewnić ponad 
8000 obrotów na minutę. Ten szybki ruch generuje subtelne oscylacje, które nazywamy pulsacjami T-Sonic. 
„T” w T-Sonic to skrót od „transdermalny” - ponieważ pulsacje te przenikają przez zewnętrzne warstwy 
skóry, pracując nad stymulacją krwi i rozluźnieniem zanieczyszczeń uwięzionych w porach.

10.  CZY LUNA™ play plus 2 JEST BARDZIEJ ODPOWIEDNIA DO WSZYSTKICH TYPÓW SKÓRY?  
Tak, LUNA™ play plus 2 jest odpowiednia do każdego rodzaju skóry. Szczotka dwustrefowa posiada 
dwa rodzaje silikonowych końcówek dla optymalnego oczyszczenia twarzy. Cieńsze końcówki większości 
szczoteczek są niezwykle miękkie i delikatne, aby głęboko, a jednocześnie delikatnie czyścić skórę 
normalną i wrażliwą, w tym większe obszary, takie jak policzki. Grubsze końcówki u góry szczoteczki 
zapewniają głębokie oczyszczenie problematycznych obszarów, takich jak strefa czoło-nos, oraz bardziej 
precyzyjne oczyszczanie trudniej dostępnych miejsc.

11.  CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ play plus 2, JEŚLI MAM CHOROBĘ SKÓRY, EGZEMĘ LUB 
TRĄDZIK LUB JEŚLI PRZESZŁAM ZABIEG KOSMETYCZNY, TAKI JAK BOTOKS?  
Zalecamy, aby każdy, kto cierpi na poważną chorobę skóry lub przeszedł zabieg kosmetyczny, 
skonsultował się ze swoim lekarzem lub dermatologiem przez skorzystaniem z urządzenia.
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12. JAK CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE LUNA™ play plus 2?
Umyj urządzenie wodą i mydłem, opłukaj ciepłą wodą i wysusz niestrzępiącą się szmatką lub ręcznikiem. 
Zalecamy spryskanie urządzenia płynem do czyszczenia silikonu FOREO i potem spłukanie urządzenia 
ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Nigdy nie używać środków czyszczących, które 
zawierają alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

13.  CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY URZĄDZENIE LUNA™ play plus 2 SIĘ NIE WŁĄCZA/WYŁĄCZA?
Jeśli LUNA™ play plus 2 nie aktywuje się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania, bateria może 
być rozładowana. Jeśli nie można wyłączyć szczoteczki LUNA™ play plus 2 i/lub przycisk uniwersalny nie 
działa, może to oznaczać tymczasową awarię mikroprocesora. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk 
zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie. 
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