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TAM KULLANIM KILAVUZU 

BAŞLANGIÇ 

LUNA™ play smart 2’ yi satın alarak daha akıllı bir cilt bakımı rutini keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için 

tebrikler. Sofistike bir cilt bakımı 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 tarif edildiği 

gibi amacına uygun şekilde kullanın.  

 UYARI: Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir. 

LUNA™ play smart 2 GENEL BAKIŞ 

Dünyanın en akıllı 360° yüz temizleme cihazı LUNA™ play smart 2’yi deneyimleyin! Naylon fırçalardan 35 kat 

daha hijyenik ve tamamen ultra yumuşak silikondan üretilen bu avuç içi büyüklüğünde 2’si 1 arada kişisel 

güzellik koçu, cildinizin nem seviyesini yüzün her bölgesinde ölçen ve analiz eden akıllı cilt sensörlerine sahiptir, 

buna ek olarak sonuçlara göre tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir temizlik rutini sunar. Kiri, yağı, teri ve 

makyaj kalıntılarını %99,5’e varan oranda peeling masajıyla temizleyen dakikada 8000 T-Sonic™ titreşim ile yüz 

temizlemek hiç bu kadar eğlenceli, etkili ve kolay olmamıştı!  

LUNA™ play smart 2 İLE TANIŞIN 

DAHA KALIN TEMAS NOKTALARI 

Artarak eğrilen, kalın yapısı ile T-bölgesi  

gibi sorunlu alanlar için derin bir temizleme 

ve ulaşılması zor alanlar için hassas bir 

temizleme sağlar. 

ALTIN KAPLAMA CİLT 

DAHA İNCE TEMAS NOKTALARI 

Yanaklar gibi daha geniş alanlar 

da dahil olmak üzere normal ve 

hassas cilt tiplerini derinlemesine 

ve nazik bir şekilde temizleyen 

ultra-yumuşak bir yapıya 

sahiptir. 

T-SONIC™ TİTREŞİMLER

Dakikada 8.000 T-Sonic™  titreşim

ile derin ve etkili bir temizleme

ve rahatlatıcı yüz masajı ULTRA-HİJYENİK SİLİKON 

Bakteri oluşumunu engelleyen ipeksi 

yumuşaklık, hızlı kuruyan ve gözeneksiz 

yapı, naylon fırçalardan 35 kat daha 

hijyenik ve tüm cilt tipleri için uygun 

SENSÖRLERİ 

Saniyede 1000 kez cildin nem 

seviyesini ölçer ve yanaklar gibi 

yüzün farklı bölgelerindeki nem 

seviyesini analiz eder. 

GÖSTERGE IŞIĞI 

Cihazın Bluetooth eşleştirme 
modunda olduğunu göstermek 

için yanıp söner.

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ Bir 

defa basıldığında cihazı açar ve 

kapatır. 
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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™ play smart 2'nizin nasıl kullanılacağı 
ve bakımının nasıl yapılacağı, ayarların nasıl kontrol edileceği, cildinizin nem 
seviyelerinin nasıl ölçüleceği ve cihazınızın yerini kaybetmeniz durumunda nasıl 
bulunacağına ilişkin talimatlar sunar.

AYARLAR
Temizleme tercihlerinizi belirlediğinizde cihaz bunları daha sonra kullanmak üzere 
hatırlayacaktır;

Yüzünüzün her bölgesi, yanaklarınız, alnınız ve çeneniz için ayrı ayrı 240 saniyeye 
kadar temizlik süresi belirleyin ve 10’a kadar T-sonic™ titreşim yoğunluğundan 
birini seçin.

CİLDİNİZİ ÖLÇÜN
Bu özellik, hızlı ve kolay ölçüm için harikadır, ölçmeye başlamak için cihazın 
arkasındaki cilt sensörlerini basılı tutmanız yeterlidir. 10 saniye sonra Uygulama 
cildinizin nem seviyelerini gösterecek ve bir sonraki temizliğiniz için cihazınıza 
kaydedilebilecek kişiselleştirilmiş temizleme rutininizi otomatik olarak 
oluşturacaktır. 

GELİŞMİŞ ÖLÇÜM
Gelişmiş ölçüm, yüzünüzün her iki yanak, alın ve çene çizgisi olmak üzere 4 
bölgesinin ölçümüyle cildinizin nem seviyelerinin daha derinlemesine bir analizini 
almanızı sağlar. 

Her yüz bölgesinde cilt sensörlerini 10 saniye basılı tutun. Uygulama belirttiğinde 
bir sonraki alana geçin. Uygulama cildinizin nem seviyelerini gösterecek ve bir 
sonraki temizliğiniz için cihazınıza kaydedilebilecek kişiselleştirilmiş temizleme 
rutininizi otomatik olarak oluşturacaktır. 

Temizliği Başlattığınızda, mobil cihazınızı temizlik terapisini uygularken ayna 
olarak kullanmanızı sağlayan Ayna Modundan yararlanabilirsiniz.
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1. Mobil cihazınızda FOREO For You uygulamasını başlatın ve

Bluetooth’u açın.

2. Işık yanıp sönmeye başlayana kadar evrensel güç

düğmesine basılı tutarak LUNA™ play smart 2’yi başlatın.

Şimdi Bluetooth ile bağlantı kuruldu ve cihazınız akıllı bir

cilt analizine başlamaya hazır.

3. Cihazın arka yüzünde bulunan cilt sensörlerini

yanaklarınıza, alnınıza, burnunuzun yan tarafına ve

çenenize basılı tutun. Uygulama talimatlarına göre sonraki

bölgeye ilerleyin.

4 Son olarak, FOREO For You uygulaması cildinizin nem 

endeksini analiz eder ve kişiselleştirilmiş bir cilt temizliği 

rutinini anında cihazınızla senkronize eder. Cihazı kapatmak 

için evrensel güç düğmesine 3 saniye basılı tutun.  

En iyi sonuçlar için cilt analizini haftada bir gün aynı 

saatte veya yeni bir yere seyahat ederken yapın. 

NASIL KULLANILIR 

ADIM 1: TEMİZLEME 

Cildinizi doğru bir analize hazırlamak için önce cildinizi LUNA™ play smart 2 ile temizleyerek kir ve bakterilerden 

arındırın böylece cildin doğal nem seviyesini ortaya çıkarın. Cilt analizinizi yaptıktan sonra FOREO For You 

uygulaması, bir sonraki cilt temizliğiniz için cihazınıza kişiselleştirilmiş bir temizleme rutini senkronize etmeye 

devam edecektir. 

ADIM 2: CİLT ANALİZİ 

1. Cildinizi hafifçe ıslatın ve her zaman
kullandığınız yüz temizleyicinizi uygulayın.

Ardından cihazı hafifçe ıslatın.

2. Yanak ve alın bölgesinde dairesel hareketlerle

ve burun üzerinde yukarı ve aşağı kaydırarak
nazikçe cildinizi temizleyin. LUNA™ play smart 2,

her bir yüz bölgesine ne zaman geçmeniz

gerektiğini belirtmek için bir süre duraklar.

3. Yüzünüzü durulayın ve kurulayın. Yüzünüzün

tamamen kuruması için 2 dakika daha bekleyin ve

ardından cilt analizinizi yapın. Daha sonra
sevdiğiniz diğer cilt bakım ürünlerini uygulayın.

azeljezic
Sticky Note
add sections from the shared doc: row 2 and row 4
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CİHAZ TEMİZLİĞİ 

Her kullanımdan sonra cihazı iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile 

durulayın. Cihazın yumuşak silikonuna zarar verebileceği için kil ve silikon bazlı veya taneli temizleyic iler, 

soyucu ya da ovucu ürünleri kullanmaktan kaçının. Tüy bırakmayan bir bez veya havlu ile kurulayın. En iyi 

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

ÖNEMLİ 
İDEAL GÜVENLİK İÇİN: 

• Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbı endişeniz varsa kullanmadan önce lütfen bir cilt uzmanına danışın.

• LUNA™ play smart 2 ile cilt temizleme rutininiz 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 cihazınızı herhangi biriyle paylaşmamanızı öneririz.

• Cihazı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya sıcak suya maruz bırakmayın.

• Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında

yakın denetim gerektirir.

• Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. Bu üründe servis bakımı gerektirecek bir
parça bulunmamaktadır.

• FOREO temizleme rutininin etkinliği göz önünde bulundurulduğunda LUNA™ play smart 2’yi tek seferde 3

dakikadan uzun süre kullanmamanızı öneririz.

• Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap

bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen www.foreo.com adresini ziyaret

edin.

Micro-Foam Cleanser

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

azeljezic
Sticky Note
add section from the shared doc: row 6
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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 götürülmesi 

gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan imhadan 

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.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI 

NOT: Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır. 

Bu cihaz, atılmadan önce çıkarılması gereken ve evsel atıklarla birlikte atılmaması  2. 
   gereken iki pil içerir. Pili çıkarmak için ürünün tabanındaki pil kapağını açın. Ardından 
   içindeki pili dikkatlice çıkarın. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

MALZEMELER: Vücut için güvenli silikon, PC + ABS 

RENK: Cherry Up! / Tickle Me Pink! / Peek-A-Blue! / Mint For You! 

BOYUT: 60 × 65 × 30 mm 

AĞIRLIK: 70g 

KULLANIM: 1000 kullanıma kadar 

BEKLEME MODU: 180 gün 

MAKS. SES DÜZEYİ: <60 dB 

ARAYÜZ: 1-düğme 

1. 

SORUN GİDERME 

LUNA™ play smart 2’nin performansındaki değişikliklerde alınabilecek önlemler. 

Evrensel güç düğmesine basıldığında LUNA™ play smart 2 etkinleşmezse: 

• Cihaz pili bitmiştir.

LUNA™ play smart 2 kapanmazsa ve/veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse: 

• Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı yeniden başlatmak için evrensel güç düğmesine basılı tutun.

LUNA™ play smart 2 cilt analizi sırasında cildinizi algılamıyorsa: 

• Cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun ve ardından cihazı yeniden başlatın.

• Her iki sensörü de cildinize düz bir şekilde bastırdığınızdan emin olun.

LUNA™ play smart 2 FOREO For You uygulaması ile senkronize olmazsa: 

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

• FOREO For You uygulamasını kapatın ve işlemi yeniden başlatmak için uygulamayı tekrar açın.

azeljezic
Sticky Note
delete ROHS and add UKCA
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YASAL UYARI 

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 

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, 

kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceğini lütfen unutmayın. 

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir: 

(1) Bu cihaz radyo parazitine neden olmaz.

(2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek radyo paraziti dahil her türlü paraziti kabul
eder.

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.

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. 
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SIKÇA SORULAN SORULAR 

LUNA™ play smart 2 BAŞLANGIÇ 

1. LUNA™  play smart 2 İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1 adet LUNA™ play smart 2 cihazı, 1 adet kullanım kılavuzu.

2. LUNA™ play smart 2 CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

LUNA™ play smart 2’yi satın alarak daha akıllı bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler.

Sofistike cilt bakımı teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce cihazınızın kilidini açmak ve

cihazı kaydetmek için FOREO For You uygulamasını ücretsiz indirin. (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki

“UYGULAMA” başlıklı bölüme bakın).

3. CİHAZIMI KULLANMADAN ÖNCE NEDEN FOREO FOR YOU UYGULAMASINI 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 cihazın korunmasını kolaylaştırır

4. LUNA™ play smart 2 CİHAZIMI NASIL BAŞLATIRIM?

LUNA™ play smart 2 cihazını başlatmak için evrensel güç düğmesine bir kez basın.

5. LUNA™  play smart 2 CİHAZIMI NASIL KAPATIRIM?

Cihazınızı kapatmak için evrensel güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Önceden programlanmış kişiselleştirilmiş bir

temizleme rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

LUNA™ play smart 2 CİHAZI 

6. CİLDİMİ NASIL TEMİZLERİM?

Cildinizi hafifçe ıslatın ve her zaman kullandığınız yüz temizleyiciyi uygulayın. Ardından cihazı hafifçe ıslatın. Yanak

ve alın bölgesinde dairesel hareketlerle ve burun üzerinde yukarı ve aşağı kaydırarak nazikçe cildinizi temizleyin.

LUNA™ play smart 2, her bir yüz bölgesine ne zaman geçmeniz gerektiğini belirtmek için bir süre duraklar.

Yüzünüzü durulayın ve kurulayın. Yüzünüzün tamamen kuruması için 2 dakika daha bekleyin ve ardından cilt

analizinizi yapın.

7. LUNA™ play smart 2 İLE CİLDİMİ HANGİ SIKLIKLA TEMİZLEMELİYİM?

LUNA™ play smart 2’yi cildinizin derin bir temizliğe ihtiyacı olduğunda kullanmanızı öneririz.

8. LUNA™ play smart 2 İLE HANGİ YÜZ TEMİZLEME ÜRÜNLERİNİ KULLANILABİLİR?

LUNA™ play smart 2 ile dilediğiniz yüz temizleme ürünlerini kullanabilirsiniz, ancak cihazınızı uygun şartlarda

korumak için kil ve silikon bazlı veya tanecikli temizleme ürünlerden kaçının çünkü bunlar silikona zarar verebilir.

9. LUNA™ play smart 2 NAYLON FIRÇALI YÜZ TEMİZLEME CİHAZLARINDAN NEDEN DAHA ETKİLİDİR?

Naylon fırçaların aksine silikon temas noktaları gözeneksizdir, yani bakteri oluşumuna karşı dirençlidir ve standart

naylon fırçalara göre 35 kat daha hijyeniktir. T-Sonic™ titreşimlerin yardımı ile yumuşak silikon temas noktaları kiri,

yağı ve makyaj kalıntılarını %99,5 oranında temizler.

10. LUNA™ play smart 2 MAKYAJ TEMİZLEYİCİLERİN YERİNİ ALABİLİR Mİ?

Daha etkili bir cilt temizliği için kullanmadan önce makyajınızı çıkarmanızı öneririz.

11. T-SONIC™ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

LUNA™ play smart 2 cihazına güç veren yüksek verimli motor, dakikada 8.000’den fazla devir sağlamaktadır.

Bu yüksek hızlı hareket, T-Sonic titreşimler olarak adlandırdığımız küçük salınımlar üretir. T-Sonic’teki ‘T’

transdermal kelimesinin kısaltmasıdır- bu şekilde adlandırılır çünkü titreşimler kan akışını uyarmak ve

gözeneklerde biriken kiri arındırmak için cildin dış katmanlarından içeri doğru hareket eder.
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12. İLK CİLT ANALİZİMİ NASIL YAPABİLİRİM?

Cilt analizine başlamadan önce cildinizin tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun. LUNA™ play smart 2’nizi
uygulama ile senkronize edin ve ANALİZ’e basın. Cihazın arka yüzünde bulunan cilt sensörlerini yanaklarınıza,
alnınıza, burnunuzun yan tarafına ve çenenize basılı tutun. Uygulama talimatlarına göre sonraki bölgeye
ilerleyin. Son olarak, FOREO For You uygulaması cildinizin nem endeksini analiz eder ve kişiselleştirilmiş bir cilt
temizliği rutinini anında cihazınızla senkronize eder.

13. CİLT ANALİZİNİ NE SIKLIKLA YAPMALIYIM?

En iyi sonuçlar için cilt analizini haftada bir gün aynı saatte veya yeni bir yere seyahat ederken yapın.

14. CİLDİN NEM SEVİYESİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Cilt nemi, cildin gergin olmasını ve kurumasını önlemek için koruyucu bir bariyer görevi görür. Ayrıca bakteri

oluşumunu önler ve cilt hücresi yenilenmesini ve elastikiyetini destekler. Cildinizin nem seviyelerini analiz ettikten

sonra uygulama, cildinizin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış kişiselleştirilmiş bir temizlik rutini

oluşturacak ve bunu cihazınızla senkronize ederek her zaman sağlıklı, nemli ve ışıltılı bir cilde sahip olmanızı

sağlayacaktır.

15. LUNA™ play smart 2 TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN UYGUN MU?

Evet, LUNA™ play smart 2 tüm cilt tiplerine uygun olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. LUNA™ play smart

2, normal ve hassas cilt tiplerini derinlemesine ve nazik bir şekilde temizlemek için daha ince ultra yumuşak

temas noktaları ve artarak eğrilen, kalın yapısı ile T-bölgesi gibi sorunlu alanlar için derin bir temizleme

sunan kalın temas noktaları bulunan 2 bölgeli fırça başlığına sahiptir.

16. AKNE VEYA EGZAMA GİBİ CİLT SORUNLARIM VARSA VEYA BOTOKS GİBİ KOZMETİK

UYGULAMALARIM VARSA LUNA™ play smart 2 CİHAZINI KULLANABİLİR MİYİM?

Ciddi bir cilt sorunu olan veya kozmetik bir uygulama geçirmiş olan herkesin LUNA™ play smart 2’yi kullanmadan

önce doktorlarına veya cilt bakım uzmanlarına danışmasını öneririz.

UYGULAMA 

17. LUNA™ play smart 2 CİHAZIM AKILLI TELEFONUMA NASIL BAĞLANIR?

Cihazınızı kaydettirmek ve kilidini açmak için FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize

indirin. FOREO For You uygulamasını başlatın ve Bluetooth’u açın. LUNA™ play smart 2 üzerinde yer alan

kamera sembolü yanıp sönmeye başlayana kadar evrensel güç düğmesine basılı tutarak LUNA™ cihazınızı

senkronize edin.

18. UYGULAMANIN AMACI NEDİR?

FOREO For You uygulaması, tüm FOREO cihazlarının kilidinin açılması ve kaydedilmesini sağlar, böylece

sahte / kopyalanmış FOREO ürünlerine karşı korunmaya yardımcı olur ve garanti kaydını kolaylaştırır. LUNA™ 

play smart 2 ve uygulama, cildinizin nem seviyesini ölçmeye olanak tanıyan akıllı bir cilt analizi özelliğine sahiptir.

Ek olarak, uygulama cildinizin ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılayacak kişiselleştirilmiş bir temizleme rutini

oluşturur ve bunu kolay bir şekilde cihazınızla senkronize eder.

19. KENDİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEMİZLEME RUTİNİMİ NASIL OLUŞTURURUM?

LUNA™ cihazınızı FOREO For You uygulamasıyla senkronize edin. Cihazın arkasındaki cilt sensörlerini,

yüzünüzün her bölgesine uygulamada belirtildiği gibi basılı tutun. Daha sonra FOREO For You uygulaması

cildinizin nem endeksini analiz edecek ve kişiselleştirilmiş bir temizleme rutinini anında cihazınızla senkronize

edecektir.

20. LUNA™ play smart 2 UYGULAMA OLMADAN ÇALIŞIR MI?

LUNA™ play smart 2’nin temizleme modu FOREO For You uygulamasının kullanılmasını gerektirmez. Fakat ilk

kullanımda cihazın kilidini açmak için, cihazınızı uygulama aracılığıyla kaydettirmeniz ve cilt analizi yapmanız

gerekir – ardından uygulama, kişiselleştirilmiş temizleme rutininizi gelecek kullanımlarınız (bir sonraki cilt analizi

yapana kadar) için cihazınızla otomatik olarak senkronize edecektir.
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SORUN GİDERME & BAKIM 

21. LUNA™  play smart 2 CİHAZIM SÜREKLİ YANIP SÖNÜYORSA NE ANLAMA GELİYOR?

Cihazınızdaki gösterge ışığı sürekli yanıp sönüyorsa, bu, LUNA™ cihazınızın Bluetooth eşleştirme modunda

olduğu anlamına gelebilir. Cihazınızı senkronize etmek için uygulamadaki talimatları izleyin.

22. LUNA™ play smart 2 CİHAZIM FOREO FOR YOU UYGULAMASINA BAĞLANMAZSA NE YAPMALIYIM? 

Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth’u kapatıp tekrar açın. Bu işe yaramazsa FOREO For You

uygulamasını kapatın ve ardından işlemi yeniden başlatmak için tekrar açın.

23. LUNA™ play smart 2 CİHAZIM EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİNE BASTIĞIMDA NEDEN ETKİNLEŞMİYOR? 

LUNA™ play smart 2’niz evrensel güç düğmesine bastığınızda etkinleşmiyorsa cihaz pilinin boş olduğu
anlamına gelir.

24. LUNA™ play smart 2 CİLT ANALİZİM SIRASINDA NEDEN CİLDİMİ ALGILAMIYOR?

Cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun ve ardından cihazı yeniden başlatın. Her iki sensörü de cildinize
düz bir şekilde bastırdığınızdan emin olun.

25. CİLT SENSÖRLERİ ISLANIRSA NE OLUR?

LUNA™ play smart 2 tamamen su geçirmezdir ve duşta bile kullanılabilir. Ayrıca, cilt analizi sırasında en doğru

sonuçlar için kullanmadan önce hem cihazın hem de cildinizin kuru olduğundan emin olun.

26. LUNA™  play smart 2 CİHAZIMI  NASIL TEMİZLERİM?

Fırça yüzeyini su ve sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez veya havlu ile

kurulayın. En iyi sonuç için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi ve ılık su

ile durulamanızı öneririz. Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın, bu ürünler cildi

tahriş edebilir ve silikona zarar verebilir.
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