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TELJES KÖRŰ HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
AZ ELSŐ LÉPÉSEK 

 
Gratulálunk, hogy a LUNATM 2 T-SonicTM arctisztító és öregedésgátló rendszer megvásárlásával megtetted az első 

lépést a hibátlan, tökéletes bőr felé! Mielőtt otthon elkezdenéd kiélvezni e kifinomult bőrápoló technológia 

összes előnyét, szánj néhány percet az útmutatóban lévő utasítások elolvasására. 

 
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, és a terméket csakis a jelen útmutatóban 

meghatározott rendeltetésszerű célra használd fel. 

 
 

    FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKEN NEM SZABAD VÁLTOZTATÁSOKAT 
ESZKÖZÖLNI! 

 

 

A LUNA™ 2 ÁTTEKINTÉSE 
 

Forradalmi bőrápoló rendszerünk természetesen széppé és ragyogóvá, valamint simábbá és fiatalabbá 

varázsolja a bőrt. 

 
A napi tisztító folyamat részeként használva a LUNATM2 tisztító üzemmódban T-SonicTM pulzálást alkalmaz, amely 

révén mélyebb tisztítás érhető el, mint egy egyszerű kézi arcmosással, így kedvenc bőrápoló termékeid 

hatékonyabban felszívódhatnak.  Öregedésgátló üzemmódban a LUNATM 2 gyengéden alacsonyabb rezgésű 

pulzálást alkalmaz a ráncosodásra hajlamos területekre, így segít az öregedés látható jeleinek csökkentésében. 

A rendszeres használat hatására azon túl, hogy már kezdettől fogva frissebb, ragyogó bőrszín érhető el, egy 

életre megalapozható a fiatalabb,  

egészségesebb hatású bőr. 
 
 

Tisztítósörtés 
felület 

 
Öregedésgátló 

felület 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 gombos 
interfész 

Vízálló 
töltőcsatlakoz
ó 
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A LUNA™ 2 HASZNÁLATA 
 

A még személyre szabottabb tisztítási élmény érdekében a LUNATM 2 4 különböző típusban kapható, 

mindegyiken olyan tisztítósörtével, amely egyaránt alkalmas a normál, a kombinált, az érzékeny, illetve a zsíros 

bőrtípusokhoz. A fokozatosan vastagodó érintőpontok segítségével a bőr igényeinek megfelelően gyengéden 

vagy erősen tisztítható a bőr. A LUNATM 2 bőrápolás terén nyújtott előnyeinek maximális kihasználásához a 

készüléket minden reggel és este 2 percen át ajánlott használni. 

 

 

ÜZEMMÓDVÁLASZTÁS 
 

1. A középső gomb egyszeri megnyomásával kapcsold be a LUNATM 2 készüléket. Bekapcsolás után a készülék 
tisztító üzemmódban lesz. 

 
2. A középső gomb újbóli megnyomásával a készüléket Készenléti üzemmódba helyezed (Készenléti 

üzemmódban a jelzőlámpa állandó fényt bocsát ki, és a pulzálás leáll, így le tudod öblíteni az arcod). 

 
3. A középső gomb harmadszori lenyomásával aktiválhatod az öregedésgátló üzemmódot. 

 
4. Nyomd meg még egyszer a középső gombot, ezzel kikapcsolod a LUNATM 2 készüléket. 

 
A tökéletes kényelem érdekében a LUNATM 2 tisztító és öregedésgátló üzemmódjainak intenzitása a +/– gombok 

segítségével 12 különböző intenzitási szint között állítható, így mindenki megtalálja a saját maga számára 

kényelmes és hatásos szintet. A memóriafunkciónak köszönhetően pedig a készülék a következő használatkor 

emlékszik a kiválasztott szintre. 

 
A FOREO tisztító és öregedésgátló folyamatainak egyes lépéseit alább ismertetjük. Ezen folyamatok egyes 

szakaszai után a T-SonicTM pulzálás egy pillanatra leáll, és a jelzőlámpa villogni kezd, ezzel jelzi, hogy térj át az 

arc következő területére. 

 
MEGJEGYZÉS: A LUNATM 2 az első kicsomagoláskor lehet, hogy zárolva van – a feloldáshoz tartsd nyomva 

egyszerre a + és – gombokat. A készülék feloldását a lámpa villogása jelzi. Ha a készüléket utazáshoz 

szeretnéd zárolni, azt ugyanezzel a módszerrel tudod megtenni. 
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TISZTÍTÓ ÜZEMMÓD 

A LUNATM2 tisztító üzemmódban eltávolítja a szennyeződések és zsírok 99,5%-át, ezenfelül a 
sminkmaradványokat és az elhalt bőrsejteket is. 

 
 

 
1. VIGYÉL FEL ARCTISZTÍTÓT 

Távolítsd el az összes sminket, nedvesítsd be a LUNATM 2 készüléket, ezután vizezd be 

az arcod, és vigyél fel a készülékre a szokásos arctisztító termékedből. A középső gomb 

egyszeri lenyomásával kapcsold be a LUNATM 2 készüléket, aktiválva ezzel a tisztító 

üzemmódot. 

 

 
2. TISZTÍTSD MEG AZ ALÁBBI ZÓNÁKAT: 

15 másodpercenként a pulzálás leállása jelzi, hogy új zóna tisztítására kell áttérni. 

- Körkörös mozdulatokkal tisztítsd meg az állad és az orcád, majd ismételd meg 
ugyanezt a másik oldalon is. 

- Középről kifelé haladva, gyengéd, körkörös simításokkal tisztítsd meg a homlokod. 

- Tisztítsd meg az orrod, ehhez csúsztasd a készüléket fel és le az egyik oldalon, 
majd a másik oldalon is. Kifelé irányuló simításokkal finoman tisztítsd meg a szem 
alatti területet – ekkor javasolt csökkenteni a pulzálás intenzitását. 

1 perc után a pulzálás 3 alkalommal leáll, amely a tisztító folyamat végét jelzi. Nyomd 

meg még egyszer a középső gombot, ezzel a LUNATM 2 készüléket Készenléti 

üzemmódba helyezed. 

 
 
 

3. ÖBLÍTSD LE 

Az 1 perces tisztító folyamat befejezéseként öblítsd le és szárítsd meg az arcod. Ezután 

alkalmazd a kedvenc bőrápoló termékeidet. 

 
 

 

ÖREGEDÉSGÁTLÓ ÜZEMMÓD 
 
A LUNATM 2 készülék öregedésgátló üzemmódban csökkenti a szarkalábak és ráncok előfordulását, ezáltal a 

bőrnek erősebb és rugalmasabb külsőt kölcsönöz. 

 
Készenléti üzemmódból a középső gombot megnyomva aktiváld az öregedésgátló üzemmódot. Próbáld meg a 

folyamat minden szakaszát 12 másodpercen át végezni. Az idő leteltével a LUNATM 2 pulzálása hirtelen leáll. 

Lazítsd el az arcod, és nyomd a LUNATM 2 öregedésgátló felületét a ráncosodásra hajlamos alábbi területekre, 

ahol az izmok megfeszítése révén barázdák, szarkalábak és nevetőráncok alakulhatnak ki: 

1. A két szemöldök közti terület 
 

2. Jobb halánték 
 

3. Jobb orrszárnyi redő 
 

4. Bal orrszárnyi redő 
 

5. Bal halánték 

1 perc elteltével érezhető lesz, hogy a pulzálás 3 gyors egymást követő alkalommal leáll, ezzel jelezve az 
öregedésgátló folyamat végét. 

 
Vedd figyelembe, hogy a túlzott mértékű használat elkerülése érdekében a LUNATM 2 tisztító, illetve öregedésgátló 

üzemmódban 3 perc aktív működés után automatikusan kikapcsolódik. 
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VIGYÁZAT: Amennyiben a FOREO készülék használata közben bármiféle kellemetlen érzetet tapasztalsz, 

azonnal hagyd abba a készülék használatát, és fordulj orvoshoz. 

 
*Klinikai vizsgálatok alapján (az eredményeket a nyilvántartásunkban őrizzük). 
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A LUNA™ 2 TISZTÍTÁSA 

Használat után mindig alaposan tisztítsd meg a LUNATM 2 készüléket. Mosd le a sörte felületét vízzel és 

szappannal, majd öblítsd le meleg vízzel. Egy pihementes rongy vagy törölköző segítségével, paskoló 

mozdulatokkal töröld szárazra. Az optimális eredmény elérése érdekében azt javasoljuk, hogy ezután fújd be a 

készüléket FOREO szilikonos tisztító spray-vel, és öblítsd le meleg vízzel. 

MEGJEGYZÉS: Soha ne használj alkoholt, benzint vagy acetont tartalmazó tisztítótermékeket, hiszen azok 
irritálhatják a bőrt. 

 

TÖLTÉS 

A FOREO készülék a hozzá kapott töltő segítségével tölthető fel. A készülék egy óra alatt teljesen feltölthető, 

ami 7 hónapos használatra tart ki. 

 

• Helyezd a hálózati csatlakozót a LUNATM 2 töltőcsatlakozójába. 

 
• Helyezd a hálózati csatlakozódugót egy töltőpontba. A LUNATM 2 a LED jelzőlámpa ismételt villogásával jelzi, 

hogy az akkumulátor töltés alatt áll. Teljes feltöltés esetén (körülbelül 1 óra elteltével) a LED jelzőlámpa 

folyamatosan világít. 

 
• Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a LUNATM 2 LED jelzőlámpája fehéren villog. 

 
VIGYÁZAT: Töltés előtt gondoskodj róla, hogy a töltőcsatlakozón és a töltőn ne legyen víz és tisztítószer-

maradvány. Ne töltsd a LUNATM 2 készüléket olyan helyen, ahol a készülék vagy a töltő vízbe eshet. Töltés 

közbe NE használd a FOREO készüléket, és NE töltsd azt 24 óránál tovább. Csakis a FOREO által biztosított 

töltőt használd. 

 

FONTOS 

AZ OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: 

• Kerüld az agyag alapú, szilikon alapú vagy szemcsés arctisztítókat, hámosítókat, illetve bőrradírokat, hiszen 
azok kárt tehetnek a LUNATM 2 készülék puha, szilikon érintőpontjaiban. 

 
• Ha bőrbetegséged vagy bármiféle orvosi panaszod van, használat előtt fordulj bőrgyógyászhoz. 

 
• A LUNATM 2 készülékkel történő tisztításnak kellemes érzést kell nyújtania – ha kellemetlen érzést 

tapasztalsz, azonnal hagyd abba a készülék használatát, és fordulj orvoshoz. 
 
• A szem alatti területeket fokozott odafigyeléssel tisztítsd, és figyelj rá, hogy a készülék ne érjen hozzá a 

szemhéjadhoz vagy a szemedhez. 
 
• Higiéniai okokból nem javasoljuk a LUNATM 2 készülék használatát közösen másokkal. 

 
• A LUNATM 2 készüléket lehetőség szerint ne hagyd olyan helyen, ahol közvetlen napfény éri, és soha ne engedd, 

hogy túlzott mértékű hőhatásnak vagy forrásban lévő víznek legyen kitéve. 
 
• Ha a készüléket gyermekek/csökkent fizikai és mentális képességű személyek használják, vagy ha a 

készüléket gyermekek/csökkent fizikai és mentális képességű személyek közelében használják, gondos 
felügyeletre van szükség. 

 
• Soha ne használd a készüléket vagy a töltőt, ha az sérült, és a készülékhez csakis a FOREO által biztosított 

töltőt használd. 
 
• Ha a termék bármilyen módon sérültnek tűnik, ne használd többet a készüléket. A termékben nem találhatók 

javítható alkatrészek. 
 
• Az áramütés kockázatának elkerülése végett a készülék csakis védőföldeléssel ellátott elektromos 
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hálózathoz csatlakoztatható. 
 
• A FOREO tisztító és öregedésgátló folyamatainak hatékonysága miatt a LUNATM 2 készüléket tisztító, 

illetve öregedésgátló üzemmódban nem ajánlott egyszerre 3 percnél tovább használni. 
 
• A készüléket csakis a jelen útmutatóban meghatározott, rendeltetésszerű célra szabad felhasználni. 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
A LED lámpa nem villog, amikor a töltő be van dugva? 

• Az akkumulátor teljesen feltöltött, és készen áll akár 450 teljes körű tisztító és öregedésgátló folyamat 
elvégzésére. 

• Az akkumulátor teljesen lemerült, és szüksége van néhány percre a töltőkábel érzékeléséhez. 

• A töltőkábelt nem megfelelően csatlakoztatták. Ellenőrizd a konnektort és a töltőcsatlakozót. 
 

A LUNATM 2 készülék a középső gomb megnyomásakor nem kapcsol be? 

• Lemerült az akkumulátor. Töltsd fel a LUNATM 2 készüléket. 

• Az interfész zárolva van. Oldd fel a + és – gombok egyszerre történő nyomva tartásával. 
 

A LUNATM 2 készüléket nem lehet kikapcsolni és/vagy az interfész gombjai nem reagálnak? 

• A mikroprocesszor működése átmenetileg hibás. A töltőkábel csatlakoztatása révén állítsd vissza a normál 
működést. 

 

A LUNATM 2 szilikon felületeinek textúrája ragadóssá vagy buborékossá vált? 

• Ne használd tovább a készüléket. A szilikon rendkívül tartós anyag, azonban bizonyos feltételek mellett 

romlik az állapota – ennek megelőzési módjairól a jelen útmutató Tisztítás és Biztonság című pontjaiban 

olvashatsz. 

 
Ha egy adott kérdésre nem találsz választ a hibaelhárításra vonatkozó pontban, illetve ha további kérdéseid 

lennének a készülék működésével kapcsolatban, látogass el a www.foreo.com weboldal Ügyfélszolgálat részére. 

 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 

A GARANCIA REGISZTRÁLÁSA 
A 2 éves korlátozott garancia és a 10 éves minőségi garancia érvényesítéséhez regisztráld a FOREO 

hitelesítőkártyán megadott számot a www.foreo.com oldalon lévő Ügyfélszolgálat menüponton belül a Garancia 

és visszáru pontban. 

 

2 ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA 
A FOREO a vásárlás eredeti dátumát követő KÉT (2) ÉVES időszakra vállal garanciát a készülék szakszerűtlen 

kivitelezéséből vagy nem megfelelő anyagaiból eredő meghibásodásokért. Amennyiben hibát észlelsz, és a 

garanciális időszak alatt értesíted erről a FOREO vállalatot, a FOREO saját belátása szerint ingyenesen 

kicseréli a készüléket. 

 
A garancia a készülék működését befolyásoló alkatrészekre terjed ki. Nem terjed ki az elhasználódásból eredő 

tisztán szépészeti elváltozásokra, illetve baleset, helytelen használat vagy elhanyagolás révén okozott 

sérülésekre. A készülék (illetve annak tartozékai) felnyitására vagy szétszerelésére vonatkozó kísérlettétel 

esetén a garancia érvényét veszti. 

 
Garanciális igény esetén ésszerű módon tanúsítani kell, hogy az igényleadás dátuma a garanciális időszakba 

esik. Emiatt a garanciális időszak alatt mindenképpen őrizd meg a vásárlásról szóló nyugtát. 

 
Garanciális igény leadásához először regisztrálnod kell, majd be kell lépned a fiókodba a www.foreo.com 

weboldalon, ezután pedig ki kell választanod a garanciális igény benyújtásának lehetőségét. Ekkor kapni fogsz 

egy Visszáru-engedélyezési (RMA) számot, amelyet a FOREO termékkel együtt vissza kell vinned a 

legközelebbi FOREO irodába. A szállítási költségek nem téríthetők vissza. A jelen kötelezettséget a 

fogyasztóként téged megillető törvényes jogokon felül biztosítjuk, azokat a jogokat ez semmilyen módon nem 

befolyásolja. 

 

http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
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10 ÉVES MINŐSÉGI GARANCIA 
A FOREO által biztosított KÉT (2) éves korlátozott garancia feltételeinek folytatásaként a FOREO által 

biztosított TÍZ (10) éves minőségi garancia értelmében a tulajdonosok jogosultak a www.foreo.com weboldalon 

a listaárhoz képest 50%-os árengedménnyel új készüléket vásárolni, amennyiben ez idő alatt gyártói hibára 

derül fény. A teljes körű feltételeket lásd a www.foreo.com Ügyfélszolgálat menüpontjában. 

http://www.foreo.com/
http://www.foreo.com/
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KISELEJTEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A régi elektromos berendezések kiselejtezése (érvényes az Európai Unióban és a szelektív hulladékgyűjtő 

rendszerrel rendelkező többi európai országban). 
 

 
Az áthúzott szemeteskuka szimbóluma azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem 

az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó megfelelő gyűjtőpontra kell vinni. A 

készülék megfelelő kiselejtezése révén segítesz a termék helytelen hulladékkezelése által okozott lehetséges 

negatív környezeti és egészségügyi következmények megelőzésében. Az anyagok újrahasznosítása szintén 

segít megőrizni a természetes erőforrásokat. 

 
A készülék kiselejtezésével kapcsolatos további információkért fordulj a helyi háztartási hulladékgyűjtő 

szolgálathoz, vagy térj vissza a vásárlás helyszínére. 

 

MŰSZAKI ADATOK 
ANYAGA: Body-safe szilikon és akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) 

SZÍNE: Levendula (érzékeny bőr)/rózsaszín (normál bőr)/kék (kombinált bőr)/türkiz (zsíros bőr) 

MÉRETE: 102,3 x 82,3 x 36,7 mm 

TÖMEGE: 135g 

AKKUMULÁTOR: Lítium-ion, 530 mAh, 3,7 V 

TÖLTÉS: 60 perc 

ÜZEMIDŐ: legfeljebb 450 használat 

KÉSZENLÉT: 180 nap 

FREKVENCIA: 100 Hz 

MAX. ZAJSZINT: 50 dB 

INTERFÉSZ: 3 gomb 

 

Jogi nyilatkozat: A készüléket mindenki saját felelősségére használja. A készülék használatából közvetlen 

vagy közvetett módon eredő fizikai vagy más jellegű sérülésekért és károkért a FOREO, illetve annak 

viszonteladói semmilyen felelősséget nem vállalnak. A FOREO továbbá fenntartja a jogot a jelen k iadvány 

átdolgozására, valamint a kiadvány tartalmának időről időre történő megváltoztatására anélkül, hogy a szóban 

forgó átdolgozásról vagy változtatásról bárkit is köteles lenne értesíteni. 

 
 

 

A készülék típusa termékfejlesztés céljából tájékoztatás nélkül módosítható. 

 
©2016 FOREO AB. MINDEN JOG FENNTARVA! 

EURÓPAI UNIÓS IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, 

SVÉDORSZÁG 

EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI IMPORTŐR ÉS FORGALMAZÓ: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, 

NV 89109, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

GYÁRTÓ: FOREO AB 

A SVÉDORSZÁGI FOREO TERVEZTE ÉS FEJLESZTETTE. 

www.foreo.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foreo.com/
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