SLIMME
GEZICHTSREINIGING &
VERSTEVIGENDE
MASSAGE

VOLLEDIGE HANDLEIDING
AAN DE SLAG
Gefeliciteerd met de aanschaf van LUNA 3, de eerste stap in het ontdekken van slimmere huidverzorging. Neem
eerst even de tijd om de instructies in deze handleiding aandachtig te lezen voordat je thuis van alle voordelen
van geavanceerde huidverzorgingstechnologie profiteert.
Gelieve ALLE INSTRUCTIES TE LEZEN VOOR GEBRUIK. Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik
zoals staat beschreven in deze handleiding.

WAARSCHUWING: AANPASSING VAN DIT APPARAAT IS NIET TOEGESTAAN.

LUNA 3 OVERZICHT
Maak kennis met LUNA 3, het zachtste huidverzorgingsapparaat in de wereld van schoonheidsproducten met
30% zachtere siliconen uiteinden en T-Sonic-technologie verwijdert LUNA 3 vuil, vet en overtollig talg met een
reinigingsroutine van 1 minuut, terwijl een verstevigende gezichtsmassage van de huid gericht is op het gladder en
jonger maken ervan.
De reinigingsmodus van de LUNA 3 wordt gebruikt als onderdeel van je dagelijkse reinigingsroutine en biedt
T-Sonic-pulsaties voor een veel diepere reiniging dan het wassen met de hand, waarbij vuil, vet en dode huidcellen
worden verwijderd om je favoriete huidverzorgingsproducten beter door je huid te laten absorberen. Kies in de
modus Verstevigende Massage op basis van de bijbehorende app uit diverse massage routines die zachte T-Sonic
pulsaties gebruiken om zichtbare tekenen van veroudering tegen te gaan.
Met drie opzetborstels die voor elk type huid op maat gemaakt zijn, maakt LUNA 3 de weg vrij voor een gezondere,
jonger ogende teint.

JE LUNA 3 BETER LEREN KENNEN
VERSTEVIGENDE
GEZICHTSMASSAGE

T-SONIC PULSATIES
Effectief reinigen met
maximaal 8.000 pulsaties
per minuut bij 16
intensiteiten

Gerichte massage-routines
geven de huid een steviger
en jeugdigere uitstraling

UNIVERSELE AANUITKNOP

EXTRA ZACHTE &
ULTRAHYGIËNISCHE
SILICONEN

Hiermee zet je het apparaat
aan of uit en plaats je het
apparaat in de Bluetoothkoppelingsmodus

35x hygiënischer dan
nylon borstelharen en
geschikt voor elk type
huid. Zonder BPA en
ftalaten

INDICATIELAMPJE

SLIM ZWEEDS ONTWERP
Op maat gemaakt voor elk
type huid zonder vervanging
van opzetborstels

2 ML SERUM ALS
PROEFMONSTER
Biedt de perfecte basis voor uw
verstevigende massage

Knippert om aan te geven
wanneer het apparaat
zich in de BluetoothOPLAADPOORT
koppelingsmodus bevindt
Tot 650 routines per batterijlading. en wanneer het apparaat
100% waterdichte sluiting
moet worden opgeladen

INTERACTIEVE FOREO-APP
Bedien apparaatinstellingen
en selecteer de verstevigende
massageroutine van jouw
voorkeur

USB-KABEL
Altijd en overal opladen

2

REISETUI
Om je apparaat gemakkelijk in
op te bergen voor huidverzorging
onderweg

TOEPASSING
REINIGINGSMODUS
Om je apparaat te ontgrendelen en te registreren, activeer je Bluetooth op je mobiele telefoon of tablet en
druk je vervolgens op de universele knop om te synchroniseren met de FOREO-app en je reinigingsvoorkeuren
in te stellen. We adviseren om elke ochtend en avond 1 minuut met LUNA 3 te reinigen.

1

Verwijder alle make-up, maak de huid vochtig en breng
vervolgens je FOREO gezichtsreiniger aan.

2

Druk opnieuw op de universele knop om de reinigingsmodus te
activeren.

3

Reinig met ronddraaiende bewegingen op de wangen en het
voorhoofd en beweeg omhoog en omlaag over je neus.

4

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te
schakelen.

5

Spoel je gezicht af en dep het droog.

OPMERKING: Om je apparaat in optimale conditie te houden, adviseren wij om reinigingsmiddelen op basis
van klei, siliconen en korrels te vermijden, omdat deze de siliconen kunnen beschadigen. Als de lange siliconen
borstelharen verstrikt raken, borstel ze dan zachtjes in een richting om ze in de normale positie terug te zetten.

VERSTEVIGENDE MASSAGESTAND

1

Breng FOREO-serum aan op een schone, droge huid.

2

Volg de instructies in de FOREO-app om de verstevigende
massageroutine van jouw voorkeur te activeren.

3

Vervolg de routine met een vochtinbrenger naar keuze.

* Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de routine
is voltooid.

JE APPARAAT
REINIGEN
DE
LUNA 3 REINIGEN
Reinig je apparaat altijd grondig na gebruik. Reinig het borsteloppervlak met water en zeep en spoel het daarna

Reinig LUNA 3 altijd grondig na gebruik. Reinig het oppervlak van de borstel met water en zeep en spoel het
af met warm water. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van klei of korrelige, exfolianten of scrubs,
vervolgens af met warm water. Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen op basis van klei, siliconen of korrels,
aangezien deze de zachte siliconen aanraakpunten van het apparaat kunnen beschadigen. Dep droog met een
scrubbers of scrubs, omdat deze de zachte siliconen van LUNA 3 kunnen beschadigen. Dep je gezicht droog met
pluisvrije doek of handdoek. Na gebruik raden we aan om het apparaatvoor een optimaal resultaat in te spuiten
een pluisvrije doek of handdoek. We adviseren om het apparaat na gebruik in te spuiten met FOREO Silicone
met FOREO Silicone Cleaning Spray en afte spoelen met warm water.
Cleaning Spray en af te spoelen met warm water voor een optimaal resultaat.

OPMERKING: Gebruik nooit alcohol-, benzine-, of acetonhoudende reinigingsmiddelen, aangezien ze de huid

kunnen irriteren
en de siliconen
kunnenbenzine-,
beschadigen.
OPMERKING:
Gebruik
nooit alcohol-,
of acetonhoudende reinigingsmiddelen, aangezien ze de huid
kunnen irriteren en de siliconen kunnen beschadigen.
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BELANGRIJK
VOOR OPTIMALE VEILIGHEID:
• Indien je een huidprobleem of eventuele medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst een dermatoloog voor gebruik.
• Reinigen met de LUNA 3 zou comfortabel moeten zijn, dus als je enig ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk
met het gebruik en raadpleeg een arts.
• Handel bijzonder voorzichtig bij het aanbrengen van het apparaat op het gebeid onder de ogen en breng het
apparaat niet in contact met de oogleden of op de oogbollen.
• Om hygiënische redenen raden we aan de LUNA 3 niet met iemand anders te delen.
• Vermijd de blootstelling van de LUNA 3 in direct zonlicht, aan extreme hitte of kokend water.
• Nauw toezicht is vereist wanneer het apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen. Evenals
personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten.
• Stop met het gebruik indien het product op enige wijze beschadigt blijkt te zijn. Dit product bevat geen on
derdelen die je zelf kunt vervangen.
• Gezien de efficiëntie van FOREO's reinigingsroutine, raden wij je aan de Reinigingsmodus of Anti-Aging Verstevigende
Massage Modus van de LUNA 3 niet langer dan 3 minuten per keer te gebruiken.
• Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Als je het antwoord op je
vraag niet kunt vinden of als je andere vragen hebt over de werking van het apparaat, kijk dan op foreo.com/support.
.

PROBLEMEN OPLOSSEN
TE TREFFEN MAATREGELEN ALS DE PRESTATIES VAN LUNA 3 AFNEMEN.
Als LUNA 3 niet geactiveerd wordt wanneer je u op de middelste knop drukt:
• Batterij is leeg, laad de batterij 2 uur lang opnieuw op met de USB-oplaadkabel totdat deze volledig is opgeladen
en start je apparaat vervolgens opnieuw op door de aan-uitknop ingedrukt te houden.
Als LUNA 3 niet kan worden uitgeschakeld en/of de interfaceknoppen niet reageren:
• Microprocessor functioneert tijdelijk niet goed. Houd de aan-uitknop ingedrukt om het apparaat opnieuw te starten.
Als LUNA 3 niet synchroniseert met de FOREO-app:
• Schakel de Bluetooth van het apparaat uit en vervolgens weer in om opnieuw verbinding te maken.
• Sluit de FOREO-app en open deze opnieuw om het proces te starten.

GARANTIEVOORWAARDEN
REGISTREREN VOOR GARANTIE
Om je 2-jarige beperkte garantie, registreer je het apparaat via de FOREO-app kijk je op foreo.com/product-registration
voor meer informatie.
2-JAAR BEPERKTE GARANTIE
FOREO geeft op dit apparaat garantie voor een periode van TWEE (2) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum
tegen defecten als gevolg van falend vakmanschap of falende materialen die voortvloeien uit normaal gebruik van
het apparaat. De garantie dekt de werkende onderdelen die de functie van het apparaat beïnvloeden. De garantie
dekt NIET cosmetische verslechtering die veroorzaakt wordt door normale slijtage, of schade veroorzaakt door
achteloosheid, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Elke poging om het apparaat (of de toebehoren ervan) uit elkaar te
halen verspeelt het recht op garantie.
Als u een defect ontdekt en FOREO daarvan tijdens de garantieperiode op de hoogte stelt, zal FOREO, naar eigen
oordeel het apparaat kosteloos vervangen. Garantieaanspraken moeten ondersteund worden door redelijk bewijs dat
de datum van de claim binnen de garantieperiode gedaan is. Om je garantie te valideren, dien je gedurende de
garantieperiode het aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren.
Om aanspraak op uw garantie te maken, dien je in te loggen op uw account op www.foreo.com en vervolgens de
optie te kiezen om een claim in te dienen. Verzendkosten zijn niet-restitueerbaar. Deze bepaling is in aanvulling op je
wettelijke rechten als consument en hebben geen enkele invloed op dergelijke rechten.
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VERWIJDER INFORMATIE
Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden inzameling
van afval systemen).

Het doorgestreepte vuilnisbak symbool geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar bij
een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. Door ervoor te zorgen dat
dit apparaat op de juiste wijze wordt verwijderd, help je de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid
te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van het product. Het recyclen van de materialen zal
helpen bij de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen.
Voor meer informatie over de recycling van jouw apparaat, neem je contact op met je lokale afvalverwerkingsbedrijf of de
plaats van aankoop.

VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ
OPMERKING: Dit proces is niet omkeerbaar. Als het apparaat wordt geopend, vervalt de garantie. Deze actie mag alleen
worden uitgevoerd wanneer het tijd is om het apparaat weg te gooien.
Omdat dit apparaat een lithium-ionbatterij bevat, moet de batterij worden verwijderd voordat het apparaat mag worden
ingeleverd en mag het niet worden weggegooid met huishoudelijk afval, maar dient het te worden aangeboden voor recycling. Om de batterij te verwijderen, open je het plastic omhulsel aan de binnenkant na het verwijderen van de siliconen
buitenlaag en verwijder je de batterij die je kunt inleveren bij diverse inzamelpunten voor lege batterijen conform je lokale
wetgeving. Draag voor je veiligheid handschoenen tijdens het verwijderen van de batterij. Visuele detailinstructies staan
hieronder vermeld:
1

2

3

SPECIFICATIES
MATERIALEN: Lichaamsveilige siliconen + ABS
KLEUR: Pink, Blue & Lavender
MAAT: 102*82.5*39.2mm
GEWICHT: 126g
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BATTERIJ: Li-ion 850mAh 3.7V
GEBRUIK: 650 X
STANDBY: 90 dagen
FREQUENTIE: 100 Hz
MAX GELUIDSNIVEAU: <50dB
INTERFACE: 1 knop

Vrijwaring: Het gebruik van dit apparaat is op eigen risico. FOREO, noch zijn winkeliers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele letsels of schades, fysiek of anderzijds, die direct of indirect het gevolg zijn van
het gebruik van dit apparaat. Voorts behoudt FOREO zich het recht voor om deze publicatie te herzien en van tijd tot tijd
wijzigingen in de inhoud ervan aan te brengen zonder verplichting om wie dan ook over dergelijke revisies of wijzigingen
op de hoogte te stellen.
Alle wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving
kunnen de bevoegdheid van de gebruiker intrekken om het apparaat te mogen gebruiken. Dit apparaat voldoet aan deel
15 van de FCC-voorschriften. De werking is behoudens de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die tot ongewenste werking leidt.

Verklaring of blootstelling aan RF: Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC voor blootstelling aan radiofrequente straling voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de
algemene vereiste voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking worden gebruikt in draagbare blootstellingsconditie.
HET MODEL KAN VOOR VERBETERINGEN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.
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