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LUNA fofo– PREHĽAD
Kefka LUNA fofo presne vie, čo vaša pleť potrebuje, preto z každého čistenia vyťažíte maximum. Vďaka 
pokročilým snímačom pleti a technológii Bluetooth kefka LUNA fofo analyzuje stav pleti a úroveň vlhkosti každej 
časti tváre, aby vytvorila prispôsobený profil pleti, ktorý sa odošle priamo do aplikácie FOREO. Urobte si test 
pleti a zistite jej typ a skutočný vek. Užite si prispôsobené čistenie, ktoré sa automaticky synchronizuje so 
zariadením.

SPOZNAJTE VAŠU KEFKU LUNA fofo

KOMPLETNÝ NÁVOD
 NA POUŽITIE

ZAČÍNAME
Blahoželáme k prvému kroku na ceste k inteligentnejšej starostlivosti o pleť, ktorý ste urobili kúpou kefky 
LUNA fofo.  Skôr než začnete využívať všetky výhody tejto sofistikovanej technológie čistenia pokožky v pohodlí 
svojho domova, vyhraďte si niekoľko minút na pozorné preštudovanie pokynov v tomto návode.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a produkt používajte len na účel, ktorý je opísaný v tomto 
návode.

VAROVANIE: Zariadenie sa nesmie nijako upravovať.

HRUBŠIE DOTYKOVÉ 
BODY
Poskytnú dôkladné 
hĺbkové čistenie plôch 
ako T-zóna

TENŠIE DOTYKOVÉ 
BODY
Jemné čistenie citlivej 
alebo normálnej pleti 
a väčších plôch ako líca

EXTRA JEMNÁ 
Z HYGIENICKÉHO 
SILIKÓNU
35x hygienickejšia 
ako nylonové štetiny 
a vhodná pre všetky typy 
pleti

2 VYMENITEĽNÉ AAA BATÉRIE
Až 400 použití

 
SNÍMAČE PLETI POKOVA-
NÉ 24 KT ZLATOM
Zmerajú 1000 jednotiek za 
sekundu na posúdenie úrovní 
hydratácie každej oblasti tváre

FOFO RUKY
Hravo tvarované, aby ste boli 
vždy pripravení na fotografiu

KONTROLKA
Bliká, čím oznamuje zapnutie 
zariadenia a funkcie 
Bluetooth
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AKO POUŽÍVAŤ KEFKU LUNA fofo:

*Podľa klinických testov, výsledky v spise.

FÁZA 2: ANALÝZA PLETI
 
Po čistení je čas na analýzu pleti, ktorá vám pomôže pri prispôsobení ďalšieho čistenia. 360-stupňová analýza 
pleti určí index vlhkosti podľa oblasti, typu pleti, skutočného veku pleti a nových informácií o type pleti, čo 
pomôže pri zlepšení denného režimu starostlivosti o pleť. Na zistenie výsledkov sa musíte pripojiť do aplikácie 
FOREO.
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Na zaručenie čo najpresnejšieho merania sa uistite, že zariadenie je úplne suché a oba snímače sú 
priamo a pevne priložené na pleť. Merania vykonávajte každý deň vždy v rovnaký čas. 

Otvorte aplikáciu FOREO na mobilnom zariadení a zapnite 
funkciu Bluetooth.

Podržte stredné tlačidlo kefky LUNA fofo, kým nezačne 
blikať svetlo, čím oznámi pripojenie funkcie Bluetooth 
a pripravenosť zariadenia na analýzu pleti.

Pritlačte a podržte snímače pleti na oblasti tváre podľa
pokynov v aplikácii.

Aplikácia FOREO analyzuje index vlhkosti a vek 
pleti, synchronizuje sa so zariadením a pre ďalšie použitie 
nastaví prispôsobené čistenie. 

Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete zariadenie.

Podeľte sa o výsledky na sociálnych médiách!

FÁZA 1: ČISTENIE
 
Ak chcete pripraviť pleť na najpresnejšiu analýzu, najprv ju vyčistite kefkou LUNA fofo, aby ste odstránili všetky 
nečistoty a baktérie a zaistili prirodzenú úroveň vlhkosti. Po analýze pleti sa aplikácia FOREO synchronizuje so 
zariadením a pre ďalšie použitie nastaví prispôsobené čistenie.

1 Odstráňte všetok make-up, navlhčite pleť a použite prípravok na čistenie FOREO.

Jedným stlačením tlačidla napájania zapnite režim čistenia.

Čistite krúživými pohybmi na lícach a čele a prechádzajte nahor a nadol  
po nose. Na základe prispôsobeného čistenia sa kefka LUNA fofo zastaví,  
aby oznámila čas prechodu na ďalšiu oblasť tváre.

Opláchnite a osušte si tvár. 

Počkajte ešte 2 minúty, kým nie je vaša tvár úplne suchá, potom  
urobte analýzu pleti.

Naneste si prípadné ďalšie prípravky starostlivosti o pleť.
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* Na zaistenie čo najlepších výsledkov vykonávajte meranie pleti raz týždenne  
v rovnaký čas alebo pri cestovaní do nového prostredia.
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VÝMENA BATÉRIÍ   

DÔLEŽITÉ
V ZÁUJME OPTIMÁLNEJ BEZPEČNOSTI:
• Ak trpíte kožnou chorobou alebo máte zdravotné problémy, pred použitím sa poraďte s dermatológom.

• Čistenie kefkou LUNA fofo by malo byť príjemné – ak spozorujete nejaké nepríjemnosti, prístroj okamžite  
   prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

• Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať čisteniu oblasti okolo očí a predísť kontaktu prístroja s viečkami alebo 
   samotnými očami.

• Z hygienických dôvodov vám neodporúčame, aby ste sa o kefku LUNA fofo delili s ďalšou osobou.

• Kefku LUNA fofo nenechávajte na priamom slnku a nikdy ju nevystavujte vysokým teplotám či vriacej vode.

• Ak sa prístrojom čistí pokožka detí alebo osôb so zníženými telesnými alebo duševnými schopnosťami alebo  
   sa prístroj používa v blízkosti nich, je potrebný starostlivý dohľad.

• Ak sa vám zdá, že výrobok je poškodený, prestaňte ho používať. Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré možno opraviť.

• Vzhľadom na efektívnosť čistenia, ktorú ponúka značka FOREO, neodporúčame používať kefku LUNA fofo
dlhšie než 3 minúty.

• Prístroj používajte len na pôvodný účel opísaný v tomto návode. Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku alebo   
   máte o fungovaní prístroja ďalšie otázky, navštívte stránku foreo.com/support.

1. Odskrutkujte kryt priestoru 
na batérie

na tele výrobku.

2. Opatrne vyberte obe 
batérie.

3. Vložte 2 nové batérie tak, 
aby sa konce + a – zhodovali 
s označením v priehradke na 

batériu.

4. Priskrutkujte kryt 
priestoru

na batérie naspäť na 
svoje miesto.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
V prípade zmeny vo výkone kefky LUNA fofo je nutné vykonať tieto opatrenia.

Ak nie je kefka LUNA fofo aktívna po stlačení stredného tlačidla:
• Žiadne napájanie. Vymeňte dve AAA batérie.
Kefka LUNA fofo sa nedá vypnúť a/alebo tlačidlá nereagujú:
• Zariadenie nereaguje. Jedným stlačením tlačidla napájania reštartujte zariadenie (podržanie tlačidla spustí  
   vyhľadávanie funkcie Bluetooth).
Ak kefka LUNA fofo nesníma pleť počas analýzy pleti:
• Uistite sa, že zariadenie je úplne suché a reštartujte ho.
• Uistite sa, že oba snímače sú pevne a priamo pritlačené na pleť. 
Ak sa kefka LUNA fofo nesynchronizuje s aplikáciou FOREO: 
• Vypnite funkciu Bluetooth, znova ju zapnite a skúste sa pripojiť.
• Zatvorte aplikáciu FOREO a znova ju otvorte, aby sa proces spustil znova.

ČISTENIE KEFKY LUNA fofo
Kefku LUNA fofo po použití vždy dôkladne vyčistite. Povrch kefky vyčistite vodou a mydlom. Následne ho 
opláchnite teplou vodou. Nepoužívajte čistiace prípravky, exfoliátory alebo pílingy na báze ílu alebo silikónu 
alebo prípravky obsahujúce hrubšie častice, pretože môžu poškodiť jemné silikónové dotykové body kefky 
LUNA fofo. Osušte handrou alebo uterákom, ktorý nezanecháva čiastočky prachu. Aby ste dosiahli optimálne 
výsledky, po použití odporúčame použiť silikónový čistiaci sprej značky FOREO a zariadenie opláchnuť teplou 
vodou.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace výrobky s obsahom alkoholu, benzínu alebo acetónu, pretože môžu 
spôsobiť podráždenie pokožky a poškodiť silikón.
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INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII
Likvidácia starého elektronického vybavenia (platí v EÚ a ďalších európskych štátoch so systémami separovaného 
zberu odpadu).

Symbol prečiarknutého kontajnera na odpad znamená, že so zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým 
odpadom, ale by sa mal odovzdať na príslušnom zbernom mieste na účely recyklácie elektrického a elektronického 
vybavenia. Zabezpečením správnej likvidácie zariadenia predídete potenciálnym negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a zdravie človeka, ktoré by mohli byť dôsledkom nevhodnej likvidácie produktu. Recyklácia materiálov 
zároveň pomôže ochrániť prírodné zdroje.

Viac informácií o recyklácii zariadenia vám poskytnú pracovníci služieb miestnej likvidácie domového odpadu 
alebo obchod, v ktorom ste si zariadenie kúpili.

ŠPECIFIKÁCIE

MATERIÁLY:    Silikón bezpečný pre ľudské telo a ABS plast
FARBA:    Pearl Pink/Fuchsia/Aquamarine/Sunflower Yellow/Midnight/Mint/Purple
VEĽKOSŤ:    70 x 66 x 38 mm
HMOTNOSŤ:    70 g
BATÉRIA:    2 AAA batérie
POUŽITIE:    Až 400 použití na 2 AAA batérie
POHOTOVOSTNÝ REŽIM:  180 dní
FREKVENCIA:    150 Hz
MAXIMÁLNA HLUČNOSŤ:  <50 dB
ROZHRANIE:    1 tlačidlo

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: Používatelia zariadenia tak konajú na vlastné riziko. Ani spoločnosť FOREO 
ani jej predajcovia nepreberajú zodpovednosť za telesné alebo iné poranenia alebo škody, fyzické alebo iné, 
ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku použitia tohto zariadenia. Spoločnosť FOREO si navyše vyhradzuje 
právo na príležitostnú revíziu obsahu týchto pokynov a ich zmenu bez povinnosti niekoho o takejto revízii alebo 
zmenách informovať. 

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad môžu anulovať 
právo používateľa používať zariadenie. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka je 
predmetom nasledujúcich dvoch podmienok: 
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce fungovanie.  

Vyhlásenie o vystavení vysokému kmitočtu (RF): Toto zariadenie spĺňa obmedzenia vystavenia žiareniu FCC 
stanovené pre nekontrolované prostredie. Zariadenie bolo posúdené, aby spĺňalo všeobecnú požiadavku na 
vystavenie RF. Zariadenie možno bez obmedzení používať v prenosných podmienkach vystavenia.

V záujme zvýšenia kvality možno model zmeniť bez oznámenia.
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