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UFO™ 2 GENEL BAKIŞ 
Ultra hızlı ısınma ve daha da geniş bir LED ışık spektrumu ile yeniden tasarlanan UFO™ 2, saniyeler içinde size 
harika bir cilt sunan devrim niteliğinde bir maske cihazıdır. Gelişmiş Hyper-Infusion Teknolojisine sahip UFO™ 
2, maskenizin etkisini arttırmak için Termo-Terapi ve Kriyo-Terapi’yi T-Sonic™ titreşimlerle birleştirir. 8 farklı LED 
ışıkla daha da geliştirilmiş olan UFO™ 2, sadece 90 saniyede arınmış, ışıltılı bir cildi ortaya çıkarır!  

KULLANIM KILAVUZU
BAŞLANGIÇ
UFO™ 2’yi satın alarak olağanüstü bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin 
rahatlığında geliştirilmiş power maske teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen 
bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklandığı 
şekilde kullanın.

UYARI: BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR. 

UFO™ POWER AKTİF 
MASKE 

UFO™ ile kullanım için özel 
olarak formüle edilmiş yumuşak 

hidrosel maskeler.

ŞIK TASARIMLI STAND
UFO™ 2’ yi korur ve hızlı 
kurumasına yardımcı olur.

USB ŞARJ KABLOSU
USB kablo ile dilediğiniz zaman 

dilediğiniz yerde şarj edin.

İNTERAKTİF UYGULAMA
Önceden programlanmış 

power maske rutinlerini cihazla 
senkronize eder.

UFO™ 2 İLE TANIŞIN

ULTRA-HİJYENİK SİLİKON 
Bakterilere dayanıklı ve süper 
yumuşak. 

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ
Cihazı açar, kapatır ve cihazı 
Bluetooth moduna geçirir ve 
bakım rutinini seçer. 

ŞEFFAF HALKA 
UFO™ Power Aktif Maske’yi 
sabitler.

TERMO-TERAPİ
Maske bileşenlerinin 
emilimini arttırmak için cildin 
yumuşamasını sağlar. 

KRİYO-TERAPİ 
Gözeneklerin görünümünü küçültür ve 

daha sıkı görünen bir cilt sunar. 

FULL-SPECTRUM LED IŞIK
Arınmış bir cilt için gözle 
görülür şekilde cildinizin 
gençleşmesine yardımcı olur.  

GÖSTERGE IŞIKLARI
Cihazınızın hangi maske 
terapisine ayarlandığını 
belirtmek için farklı renkte 
ışıklar yanar. 

T-SONIC™ TİTREŞİML
Cildin parlaklığını arttırmak için 
yatıştırıcı bir yüz masajı sunar.

ŞARJ NOKTASI 
2.5 saat şarj başına 40 
kullanıma   kadar.
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Şeffaf halkayı UFO™ 2’den 
ayırın.

UFO™ Power Aktif Maske’yi 
paketinden çıkarın.

Şeffaf halka yardımıyla 
maskeyi FOREO logosu yukarı 
bakacak şekilde yerleştirin.

Power maske terapisinin 
tadını çıkarın!

FOREO KAĞIT MASKELER

Temiz ve kuru bir cilt ile başlayın. En iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA™ ile 
temizlemenizi öneririz.

1. Cihaza sabitlenmiş maske yardımıyla maske özünü eşit bir şekilde dağıtarak
    UFO™ 2’yi cilt üzerinde nazikçe gezdirin.

2.  UFO™ 2 cihazı ile maske formülünü cildinize masaj yaparak uygulayın. Cihazı
    çeneden başlayarak ve ardından sağ yanak yönünde ve daha sonra alın
    bölgesine doğru hareket ettirerek saat yönünde bir daire çizin. Sol yanak
    ardından çene ve boyun bölgesine doğru devam edin. Bu hareketi terapi bitine
    kadar tekrar edin.

3.  Kalan maske özü ile cildinize masaj yapın veya fazla özü pamuk yardımı ile alın.
Dilerseniz sevdiğiniz bir nemlendirici uygulayarak terapinizi tamamlayın. 

1.  FOREO kağıt maskenizi nazikçe açın, göz ve ağız çevresini ayarlayarak yüzünüze yerleştirin.

2.  UFO™ 2 cihazını kullanarak maske formülünü cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak dağıtın. Cihazı 
çene bölgenizden başlayarak daha sonra sağ yanağa ve alına doğru hareket ettirerek yüz çevrenizde saat 
yönünde bir daire çizin. Sol yanaktan çeneye doğru devam edin. Terapi bitene kadar bu hareketi tekrarlayın.

3.  Kağıt maskeyi dilerseniz 10 dakika cilt üzerinde bekletin veya atın. Kalan maske özünü nazikçe cildinize 
sürün ya da fazla esansı bir pamuk yardımı ile alın. İsterseniz rutininizi sevdiğiniz bir nemlendirici ile 
tamamlayın.

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!

NASIL KULLANILIR
UFO™ POWER AKTİF MASKELER

* Göz maskesi için cihazı sağ ve sol göz etrafında geçiş yaparak tüm göz çevresinde terapi bitine kadar 
nazikçe gezdirin.

* NOT: Sıcak ve soğuk, farklı cilt bakım ürünlerini farklı şekilde etkiler ve formül içeriğinde tehlikeye neden olabilir. İdeal güvenlik 
için UFO™ 2 ile kullanmadan önce sıcaklığın FOREO’ya ait olmayan herhangi bir maske üzerindeki etkilerini araştırmanızı 
şiddetle tavsiye ederiz.

Geliştirilmiş Sıcaklık Kontrolü sayesinde artık UFO™ 2’ yi çoğu kağıt maske ile kullanabilirsiniz! *
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FOREO FOR YOU MOBİL UYGULAMASI

FOREO For You mobil uygulaması; UFO™ 2 cihazınızın nasıl kullanılacağı ve 
bakımının nasıl yapılacağı, ayarların nasıl kontrol edileceği, rehberli rutinlere nasıl 
erişileceği ve cihazınızın yerini kaybetmeniz durumunda nasıl bulunacağıyla alakalı 
talimatlar sunar.

BAKIMLAR
Her UFO maskesine karşılık gelen 14 önceden programlanmış güç maskesi bakımı 
arasından seçim yapın. Bakımlar, seçtiğiniz maskeye bağlı olarak 90 saniye veya 2 dakika 
sürer. Uygulama, her teknolojinin faydalarını açıklayan bakım boyunca size rehberlik 
ederken tek yapmanız gereken rahatlamak ve keyfini çıkarmaktır.

Bir UFO™ 2 bakımı yeterli olmadıysa rutinin tamamlanmasından 30 saniye sonra evrensel 
güç düğmesine tekrar basarak aynı tedaviyi yeniden başlatabilirsiniz!

KAĞIT MASKE
Bakımlar sekmesine benzer şekilde, her bir kağıt maskeye karşılık gelen önceden 
programlanmış 5 bakım arasından seçim yapın.

AYARLAR
Çevrimdışı kullanım için UFO™ 2 cihazınızda 8 maske bakımına kadar tasarruf edin!
•  Make My Day ve Call It a Night, ilk iki gösterge ışığına önceden programlanmıştır
• Üçüncü ışık, özelleştirilmiş bakımınız için ayrılmıştır
• Artı düğmesine tıklayarak başka bir maske bakımı ekleyin

Güç düğmesine basılarak rutinlere çevrimdışı erişilebilir. Örneğin, 5. yuvaya kaydettiğiniz 
rutine erişmek istiyorsanız, güç düğmesine 5 kez basın (5 gösterge ışığının tümü yanacaktır) 
ve önceden programlanmış bakım hemen başlayacaktır.

ÖZEL MOD
Tercihlerinize göre tek tek teknolojileri seçerek kendi güç maskesi rutininizi oluşturun 
ve çevrimdışı modda kullanın;

• Bakım süresi: 90-120-150-180 saniye
• 8 LED ışık: Mor, Mavi, Camgöbeği, Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Beyaz
• Sıcaklık: Isıtma, Soğutma veya KAPALI
• T-Sonik titreşimler: Düşük veya Yüksek

AKILLI KONTROL
Tüm UFO™ 2 özelliklerini deneyin: tam spektrumlu LED, T-sonic™ titreşim, soğutma 
veya ısıtma!
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FOREO MASKELERİ

• Nemlendirici ve Kirlilik Önleyici
•  Hyaluronik Asit + Kırmızı Yosun 
• Kuruluk ve nem kaybı için ideal 

• Ultra hidratante 
•  Ácido hialurónico, seta de las nieves, 

ceramida, vitamina E y vitamina B5 
• Ideal para piel seca y deshidratada

• Gelişmiş Parlatma
• İnci Özü + Niasinamid + E Vitamini +      
  C Vitamini + Jojoba Yağı
• Donukluk ve parlaklık kaybı için ideal  

• Aydınlatıcı Göz Mükemmelleştirici 
• Kafein + Gül Suyu + Niasinamid +  
  B5 Vitamini + Kızılcık Özü 
• Koyu halkalar ve şişlikler için ideal

• Canlandırıcı ve Besleyici
•  Ginseng + Zeytinyağı
• İnce çizgiler ve kuruluk için ideal

• Ekstra Arındırıcı  
•  Kömür + Cadı Fındığı + Centella 

Asiatica + Kar Lotusu + Krizantem
•  Lekeler ve genişlemiş gözenekler 

için idealdir

• Yoğun Yenileme
•  Kolajen + Peptitler + Zeytinyağı + 

Shea Yağı + Jojoba Yağı 
• Kırışıklıklar ve kuruluk için ideal

UFO™ 2’ Yİ TEMİZLEME
UFO™ 2’yi her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Hem cihazı ve hem de şeffaf halkayı sabun ile yıkayın ve ardından 
su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihazı 
FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi, ardından ılık su ile durulamanızı ve cihazı kuruması için standa 
yerleştirmenizi öneririz.

NOT: Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri 
kullanmayın.
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ÖNEMLİ
İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

• Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbı endişeniz varsa kullanmadan önce lütfen bir cilt uzmanına 
danışın.
• UFO™ 2 ile bakımınız konforlu olmalıdır – herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız derhal kullanmayı bırakın ve 
bir doktora danışın.
• Göz altı bölgesinde kullanırken özen gösterin ve göz ya da göz kapağınız ile temasından kaçının.
• Cihaz açık durumdayken asla doğrudan cilde/ yüze yerleştirilmemelidir.
• Hijyen nedeniyle, UFO™ 2’nizi başka biriyle paylaşmamanızı öneririz.
• UFO™ 2 cihazını doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suyu maruz bırakmayın.
• UFO™ 2 ısıtılmış bir yüzeye sahiptir. Isıya duyarlı kişiler bu cihazı kullanırken dikkatli ve özenli olmalıdır.
• FOREO, UFO™ 2 cihazlarının güvenliğini ve etkinliğini FOREO’ya ait olmayan kağıt maske ve/ veya cilt 
bakım ürünleriyle değerlendirmemiş ve test etmemiştir. Bu cihazın, FOREO’ya ait olmayan maske ve cilt 
bakım ürünleri ile kullanımdan doğacak riskleri size aittir.
• 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. Üründe servis bakımı gerektirecek bir 
parça yoktur.
• Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza 
cevap bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen foreo.com/support 
adresini ziyaret edin.

• Pürüzsüzleştirici
•  Shea Yağı + Jojoba Tohumu Yağı + 

Yeşil Çay + Tripeptid + Gotu Kola 
• Azalmış elastikiyet ve donuk ciltler  
  için idealdir

• Canlandırıcı
•  Allantoin + Betain + 17 Amino Asit 

+ Pantenol 
• Kuru ve yaşlanan ciltler için  
  idealdir

• Rahatlatıcı
•  Papatya + C Vitamini + E Vitamini 

+ Allantoin 
• Akne, kızarıklık ve hassas ciltler  
  için idealdir

• Nemlendirici
•  Jojoba Tohumu Yağı + Hyaluronik 

Asit + E Vitamini + Zeytinyağı + 
İpek Amino Asitleri

• Nem kaybı ve donukluk için ideal

• Arındırıcı 
•  Ulmus Özü + Çuha Çiçeği Yağı + 

Çam İğnesi Özü + Kudzu Kökü
• Yağlılık ve lekeler için idealdir

• Besleyici
• Baobab Tohumu Yağı + Jojoba   
  Tohumu Yağı + Tatlı Badem  
  Yağı + Zeytinyağı + Shea Yağı +             
Squalane + Seramidler + Kuşburnu 
Yağı 
• Kuruluk ve nem kaybı için ideal
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GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI
KAYIT GARANTİSİ
2-Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO For You uygulamasını indirerek ve talimatları takip ederek kaydolun.

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 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 talebi sekmesinden 
talebinizi gerçekleştirmelisiniz. Teslimat masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal haklarınıza ek olarak 
sunulur ve tüketici haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez.

SORUN GİDERME
UFO™ 2’ nin performansındaki değişikliklerde alınabilecek önlemler.

Evrensel güç düğmesine basıldığında UFO™ 2 etkinleştirilmezse:
• Cihaz bataryası bitmiştir. Işık sabit olarak yanana kadar UFO™ 2’nizi USB şarj kablosuyla şarj edin. 2.5 saatlik şarj   
ile 40 terapiye kadar kullanım sağlar.

UFO™ 2’niz kapanmazsa ve / veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse:
• Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basılı tutun.

UFO™ 2’niz FOREO For You uygulaması ile senkronize olmazsa:
• Cihazınızın tamamen şarj olduğundan ve Bluetooth’un açık olduğundan emin olun.
• Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın.
• FOREO uygulamasını kapatın ve ardından işlemi yeniden başlatmak için yeniden açın.
• Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin - uygulamanın sadece güncellenmesi gerekiyor olabilir.
• Uygulamayı silip yeniden yükledikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın.
• Telefonunuzdaki çerezleri ve önbelleği temizleyin.
• Cep telefonunuzun işletim sisteminin en son sürüme güncellendiğinden emin olun.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEMELER:   Vücut için güvenli silikon ve
   PC + ABS, Alüminyum Alaşım
RENK:    Pearl Pink/Mint/Fuchsia/Black
BOYUT:   72,5 mm x 31,4 mm
AĞIRLIK:   146,2g
PİL:   Li-Ion 1200mAh 3.7V

SICAKLIK:  5 - 45 Derece Santigrat
KULLANIM:   Şarj başına 40 kullanı ma kadar
BEKLEME:  180 gün
FREKANS:  180 Hz
MAKS. SES DÜZEYİ: <50 dB
ARAYÜZ:   1-düğme

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: 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 paraz-
itine 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.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1 42 53 6

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

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.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
UFO™ 2 BAŞLANGIÇ
1. UFO™ 2 CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM? 

Daha akıllı bir cilt bakımını keşfettiğiniz için tebrikler! İlk olarak, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için 
FOREO For You uygulamasını ücretsiz olarak indirin, (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki ‘UYGULAMA’ 
bölümüne bakınız)

2.  İLK TERAPİYE NASIL BAŞLARIM?  
Öncelikle yüz ve boyun bölgenizi dikkatlice temizleyin ve kurulayın - en iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA™ ile

    temizlemenizi öneririz. Ardından UFO™ Power Aktif Maske’yi UFO™ 2 cihazınıza sabitleyin veya yüzünüze bir     
    kağıt maske yerleştirin. Son olarak UFO™ 2 maske rutininizi uygulama aracılığıyla etkinleştirin ve talimatları adım    
    adım takip edin. Daha fazla bilgi için yukarıda bulanan Nasıl Kullanılır kılavuzuna bakınız.   

3.  UFO™ 2 CİHAZIMI NASIL AÇAR / KAPATIRIM? 
Cihazı açmak için evrensel güç düğmesine basın, kapatmak içinse evrensel güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. 
Önceden programlanmış bir maske rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

4.  UFO™ 2 CİHAZ İÇERİĞİNDE NELER VAR? 
1 adet UFO™ 2 Cihazı, 1 adet USB Şarj Kablosu, 1 adet Make My Day Maske, 1 adet Kullanım Kılavuzu, 1 adet 
Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve 1 adet Stand.

UFO™ 2 CİHAZI 
5.  UFO™ 2 CİHAZIMI NE SIKLIKLA KULLANABİLİRİM? 

UFO™ 2 power maske terapileri sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanım için geliştirilmiştir. Bununla 
birlikte cildinizin ihtiyaçlarına ve kişisel tercihlerinize göre daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz.

6.  HER BİR TERAPİ NE KADAR SÜRER? 
Bakımlar, seçtiğiniz maskeye bağlı olarak 90 saniye veya 2 dakika sürer.

7.  HER UFO™ 2 TERAPİSİ AYNI MI? 
Hayır, en etkili sonuçlar için her bir FOREO maskesi benzersiz bir terapi rutini sunar.

8.   UFO™ 2 CİHAZI HASSAS CİLTLER İÇİN GÜVENLİ Mİ? 
UFO™ 2 cihazlarının kullanımı güvenlidir ve tüm cilt tipleri için uygundur. Ayrıca, cildinizin özel ihtiyaçlarına göre 
farklı FOREO Maskeler’den birini seçebilir ve cildinizin ihtiyaçlarına hitap eden kendi özelleştirilmiş terapi rutininizi 
oluşturabilirsiniz.

9.  UFO™ 2 CİHAZI GÖZ BÖLGESİ İÇİN KULLANILIR MI? 
Evet, UFO™ 2 cihazının göz çevresinde kullanımı güvenlidir. Minimum basınç uygulayarak göz çevresinde 
nazikçe gezdirmenizi öneririz.

10.  UFO™ 2 CİHAZI PLASTİK CERRAHİ, BOTOKS VEYA MİNERAL DOLGULARDAN SONRA KULLANIR MI? 
UFO™ 2 cihazları tüm cilt tiplerine uygun, nazik bir yüz bakımı sunar. Bununla birlikte, yakın zamanda herhangi 
bir tıbbi prosedür geçirdiyseniz kullanmadan önce doktorunuza danışın.

11.  FOREO LUNA™ CİHAZIMI UFO™ 2 İLE KULLANABİLİR MİYİM? 
Evet! UFO™ ve LUNA™ birlikte daha etkilidir - LUNA™ yüz temizleme fırçası, ölü deriyi nazikçe temizler, gözenekleri 
açar, kir ve yağı %99.5 oranında temizleyerek UFO™ 2 maske terapisi için mükemmel bir cildi ortaya çıkarır.

12.  UFO™ 2 VE UFO™ mini 2 ARASINDAKİ FARK NEDİR? 
Hem UFO™ 2 hem de UFO™ mini 2, 90 saniyede harika bir maske terapisi sunar. UFO™ 2, ayrıca gözeneklerin 
görünümünü küçültmek ve daha sıkı görünen bir cilt sağlamak için anında soğutan Kriyo-Terapi’ye sahiptir. 

13.  UFO™ CİHAZLARI VE UFO™ 2 CİHAZLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR? 
UFO™ cihazlarından farklı olarak, UFO™ 2 cihazları her zamankinden daha etkili bir maske deneyimi sunan 
ultra hızlı Termo-Terapi ve Kriyo-Terapi ile yeniden tasarlandı. Ayrıca, UFO™ 2, Termo ve Kriyo -Terapi özelliğinin 
sıcaklığını kişisel tercihlerinize göre ayarlamanıza olanak tanıyan geliştirilmiş sıcaklık kontrolüne sahiptir. Sonuç 
olarak, artık UFO™ 2’ yi birçok farklı kağıt maske ile kullanabilirsiniz.*

UYGULAMA 
14.  UFO™ 2 CİHAZIMI KULLANMADAN ÖNCE NEDEN FOREO UYGULAMASINI İNDİRMEM GEREKİYOR? 

Uygulama ile etkinleştirilen tüm FOREO ürünleri, ilk kullanımda FOREO For You uygulaması aracılığıyla 
etkinleştirilmeli ve kilidi açılmalıdır. Böylece sahte / kopyalanmış FOREO ürünlerine karşı koruma 
sağlanmaktadır. Ayrıca uygulama ile cihazların garanti kaydı ve korunması kolaylaşır.  
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15.  UFO™ 2 CİHAZIMI FOREO UYGULAMASI İLE NASIL EŞLEŞTİRİRİM? 
FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirin ve Bluetooth’u açın. Cihazı açmak için 
evrensel güç düğmesine bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. 
UFO™ 2 cihazınızı kaydetmek ve eşleştirmek için uygulama içeriğindeki talimatları takip edin.

16.  UFO™ 2 CİHAZIM UYGULAMA OLMADAN ÇALIŞIR MI? 
Evet, cihazınıza kaydettiğiniz 8 rutine manuel olarak erişebilirsiniz. Make My Day bakım rutinini açıp 
etkinleştirmek için evrensel güç düğmesine basın. Tekrar bastığınızda Call It a Night bakımı etkinleşir ve diğer 
maskeler için de aynı şekilde devam eder. Güçlü maske bakımınız başlamak üzere! 

17.  POWER MASKE TERAPİMİ KİŞİSELLEŞTİREBİLİR MİYİM? 
Evet. Her bir UFO™ Power Aktif Maske ve FOREO Kağıt Maskeler önceden programlanmış bir terapi rutini 
ile gelse de FOREO For You uygulamasını kullanarak kendi terapi rutininizi oluşturabilir ve Power Maske 
deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Uygulamayı kullanırken tercih ettiğiniz LED ışığı ve T-Sonic™ titreşim 
seviyesini seçebilir, Termo-Terapi ve Kriyo-Terapi’yi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.  

SORUN GİDERME VE BAKIM 
18.  Cihazın etrafında yanıp sönen ışık, UFO™ 2’nin Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu veya cihazın şarj 

edilmesi gerektiğini gösterir. Cihazını senkronize etmek için uygulamadaki talimatları takip edin. 

19.  UFO™ 2 CİHAZIMI NASIL ŞARJ EDERİM? 
UFO™ 2 cihazları USB ile şarj edilebilir ve iki buçuk saatlik şarj ile 40 kullanıma kadar terapi sunar. 

20.  UFO™ 2 CİHAZIMI NASIL TEMİZLERİM? 
Hem cihazı ve hem de şeffaf halkayı sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile durulayın. Tüy bırakmayan, 
aşındırma yapmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihazı FOREO 
Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi, ardından ılık su ile durulamanızı ve cihazı kuruması için standa 
yerleştirmenizi öneririz. Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton 
içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

FOREO MASKELER
21.  FOREO MASKELER YENİDEN KULLANILIR MI?  

Her bir UFO™ Power Aktif Maske ve FOREO Kağıt Maske yalnızca tek kullanımlıktır. Bununla birlikte, bir UFO™ 
2 terapisi yeterli gelmezse aynı terapiyi yeniden başlatmak için rutin bittikten sonra 30 saniye içinde evrensel güç 
düğmesine tekrar basın!

22.  UFO™ 2 CİHAZIMI KULLANDIKTAN SONRA MASKE ÖZÜNÜ YIKAMAM GEREKİR Mİ? 
Hayır, Hyper-Infusion Teknolojisi maske özünün cilde daha fazla ve daha hızlı emilmesine yardımcı olmak için 
özel olarak tasarlanmıştır. Terapiden sonra kalan maske özü ile cildinize masaj yapın veya fazla kalan özü 
pamuk yardımıyla alın.

*NOT: Sıcak ve soğuk, farklı cilt bakım ürünlerini farklı şekilde etkiler ve formül içeriğinde tehlikeye neden olabilir. (İdeal 
güvenlik için UFO™ 2 ile kullanmadan önce ısının FOREO’ya ait olmayan herhangi bir maske üzerindeki etkilerini 
araştırmanızı şiddetle tavsiye ederiz.)
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