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ПРЕГЛЕД НА UFO mini
Тънък, лесен и разработен, за да ви помогне по-интелигентно да си направите маска, UFO mini предлага 
пълна процедура за лице, независимо дали сте у дома или в движение. Това енергично устройство включва 
LED светлинна терапия и приятна топлинна терапия. Заедно с пулсациите T-Sonic иновативната технология 
на UFO mini помага за дълбокото проникване на маската в кожата, за да получите тен, достоен за селфи, в 
рамките на 90 секунди. 

ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА UFOmini

ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПЪРВИ СТЪПКИ
Поздравления за първата ви стъпка към впечатляваща грижа за кожата чрез покупката на UFO mini. Преди 
да започнете да се наслаждавате на всички предимства на изтънчената технология за ползване на маски в 
уюта на своя дом, моля отделете малко време, за да прочетете внимателно инструкциите в това ръководство.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА и използвайте този продукт само по предназначението 
му, както е описано в това ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ НИКАКВИ МОДИФИКАЦИИ ПО ТОЗИ УРЕД.

UFO АКТИВИРАНА МАСКА
Изключително 

формулирана за технология 
UFO  

СТОЙКА
Предпазва и показва 

вашия уред UFO mini, като 
същевременно му помага 

да изсъхне по-бързо

USB КАБЕЛ
Зареждане по всяко време 

и навсякъде

ПРИЛОЖЕНИЕ FOREO
Автоматично синхронизира 

предварително 
програмираните смарт 

процедури с маски  
с UFO mini 

МЕДИЦИНСКИ СИЛИКОН
Свръххигиеничен  
и изключително мек

УНИВЕРСАЛНО КОПЧЕ
Задейства уреда ON/OFF  
и избира процедура

ПРЪСТЕН  
ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

Фиксира UFO 
активираната  

маска в позиция ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СВРЪХ ПОПИВАНЕ 
Топлинна терапия + T-Sonic пулсации 

RGB LED СВЕТЛИНА
Пълният спектър от LED дължини 

на вълните предлага редица 
ползи при грижа за кожата

СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ
Позволява ви да узнаете коя 

процедура ви предстои да 
ползвате

ЗАРЕЖДАЩ ПОРТ
До 40 ползвания при 
2,5-часово зареждане
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НАЧИН НА УПОТРЕБА

1
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Натиснете копчето, за да включите UFOmini.

Натиснете още веднъж, за да активирате процедурата Make My Day, още два пъти, за да 
активирате процедурата Call It a Night и т.н., за да преминете към следващата маска. Например, 
ако H2Overdose е на 3-то деление във вашето приложение, натиснете универсалното копче, за 
да включите UFO mini, след което натиснете 3 пъти, за да активирате процедурата H2Overdose.

Процедурата ще започне 10 секунди след мигащата розова светлина.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА UFO БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО

1
2
3

Изтеглете приложението FOREO

Натиснете копчето, за да включите UFOmini.

Сканирайте баркода на маската в приложението и следвайте 
инструкциите.

4 5 6 7

Отстранете пръстена за 
закрепване от UFO mini.

Извадете активираната 
маска UFO от пакетчето.

Фиксирайте маската върху 
уреда, като поставите 
пръстена за закрепване 
на място, с логото FOREO, 
обърнато нагоре.

Насладете се на смарт 
процедурата с маска.

ИСКАТЕ ОЩЕ?
Ако една процедура с UFO mini просто не е достатъчна, натиснете отново универсалното копче в рамките 
на 30 секунди след края на процедурата, за да започнете тя повторно!

ДОБАВЯНЕ НА НОВА МАСКА
Make My Day и Call It a Night вече са предварително програмирани във вашия уред. Всяка друга процедура 
с маска трябва да бъде активирана за пръв път чрез приложението. След това процедурата може да бъде 
ползвана чрез приложението или с помощта на универсалното копче.

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose
Всички 
допълнителни 
процедури  
с маски*

Изтеглете приложението FOREO  
тук

*Не всички активирани маски UFO са съвместими с UFO mini

UFO    TM
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЧИСТВАНЕ НА UFO mini
Отстранете пръстеназа закрепване от устройството и изхвърлете маската от микрофибър. Тъй като UFO 
mini е 100% водоустойчив, можете да изплакнете както UFO mini, така и пръстена под топла течаща вода. 
След това с потупващи движения избършете устройството с чиста кърпа, поставете отново пръстена за 
закрепване и го поставете обратно на стойката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте почистващи продукти, съдържащи алкохол, бензин или ацетон, тъй 
като те могат да раздразнят кожата и да повредят силикона.
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Започнете с чиста, суха кожа. За най-добри резултати препоръчваме 
първо почистване с LUNA. Внимателно плъзнете UFO mini по кожата 
си, разпределяйки съдържанието равномерно.

Използвайте UFO mini, за да втриете маската в кожата си с кръгови 
движения. Движете уреда по посока на часовниковата стрелка по лицето, 
започвайки от брадичката, a след това го придвижете към лявата буза 
и челото. Продължете надолу по дясната буза до брадичката и шията. 
Повторете това движение, докато процедурата приключи.

Когато процедурата приключи, внимателно с потупващи движения 
помогнете на останалото съдържание да попие в кожата или отстранете 
излишното количество с памуче.

След това използвайте овлажнителя по свой избор.

ВАЖНО
ЗА ОПТИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ:

•  UFO mini е предназначен за употреба единствено с придружаващите маски. Никога не поставяйте 
устройството директно върху кожата, когато то е включено.

•  Ако имате заболявания на кожата или някакви други здравни проблеми, моля консултирайте се с дерма-
толог преди употреба.

•  Използването на UFO mini трябва да е приятно – ако усетите дискомфорт, преустановете употребата 
незабавно и се консултирайте с лекар.

•  Внимавайте, когато използвате UFO mini около очите и не поставяйте уреда в контакт с клепачите или 
очите.

• По хигиенни причини не препоръчваме да споделяте UFO mini с други хора.
•  Избягвайте оставянето на UFO mini на пряка слънчева светлина и никога не излагайте уреда на екстремна 

топлина или вряща вода.
•  Необходимо е внимателно наблюдение, когато устройството се използва от, на или в близост до деца, 

както и от хора с намалени физически и умствени способности.
•  Прекратете употребата, ако този продукт изглежда повреден по някакъв начин. Този продукт не съдържа 

подлежащи на поддръжка части.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Предпазни мерки, които трябва да се вземат в случай на промени във функционирането на UFO mini.

Ако UFO mini не се активира при натискане на универсалното копче:
•  Батерията е изтощена. Заредете UFO mini чрез USB зарядното устройство, докато светлината стане 

постоянна. Пълното 2,5-часово зареждане ще издържи до 40 ползвания. 

Ако уредът UFO mini не може да бъде изключен и/или интерфейсните копчета не реагират:
•  Микропроцесорът временно е в неизправност. Натиснете и задръжте копчето за захранване, за да 

рестартирате уреда.

*При очната маска плъзнете леко около целия контур на очите, като редувате лявото  
и дясното око до приключване на процедурата.
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
РЕГИСТРИРАНЕ НА ГАРАНЦИЯ 
За да активирате своята 2-годишна ограничена гаранция и 10-годишна гаранция на качеството, се регистрирайте 
чрез приложението FOREO.

2-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 
FOREO дава гаранция за този уред за период от ДВЕ (2) ГОДИНИ след първоначалната дата на покупката при
дефекти, дължащи се на дефектна изработка или материали, произтичащи от нормалното използване на уреда. 
Гаранцията покрива работни части, които засягат функцията на уреда. Тя НЕ обхваща влошаване на външния вид, 
причинено от значително износване или повреда, причинена от злополука, злоупотреба или небрежност. Всеки 
опит за отваряне или разглобяване на уреда (или неговите аксесоари) ще анулира гаранцията.

Ако откриете дефект и уведомите FOREO в рамките на гаранционния период, FOREO, по своя преценка, ще 
подмени уреда безплатно. Исковете по гаранцията трябва да бъдат подкрепени с разумни доказателства, че 
датата на рекламацията е в рамките на гаранционния срок. За да потвърдите гаранцията си, моля запазете 
оригиналната си разписка за покупка заедно с тези гаранционни условия в периода на гаранционния срок. 
Баркодът, разположен в долната част на кутията на маската, гарантира автентичността на маските.

За да ползвате гаранцията си, трябва да влезете в своя профил в www.foreo.com и да изберете опцията за подаване 
на рекламация. Разходите за доставка не се възстановяват. Това задължение е допълнение към вашите законни 
права като потребител и по никакъв начин не засяга тези права.

10-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО 
В допълнение на условията на ДВЕ (2)-годишната ограничена гаранция, ДЕСЕТ (10)-годишната гаранция на 
качеството на FOREO дава право на собствениците да закупят нов уред от www.foreo.com с 50% отстъпка от 
посочената цена.

Ако не намерите отговора на конкретния си въпрос в раздела за отстраняване на неизправности или ако 
имате някакви други въпроси относно функционирането на уреда, моля посетете www.foreo.com/support.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО
Изхвърляне на стари електронни устройства (приложимо в ЕС и други европейски държави с отделни системи за 
събиране на отпадъци).

Зачеркнатият символ на контейнер посочва, че това устройство не трябва да се третира като битов отпадък, а 
трябва да се отнесе в подходящ събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. 
Като гарантирате правилното изхвърляне на това устройство, предотвратявате потенциалните негативни после-
дици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени при неправилно изхвърляне на 
продукта. Рециклирането на материали също ще помогне за опазването на природните ресурси.

За повече информация относно рециклирането на устройството се свържете с местната служба за изхвърляне на 
отпадъци или с обекта, където сте направили покупката.

Ако UFO mini не се синхронизира с приложението FOREO: 
• Изключете Bluetooth и отново го включете, за да опитате повторно свързване.
•  Затворете, след това рестартирайте приложението FOREO.



6

СПЕЦИФИКАЦИИ
МАТЕРИАЛИ:  Неопасен за тялото силикон и PC + ABS
ЦВЯТ:  Перлено розово/Мента/Фуксия
РАЗМЕР:  72.5 mm x 31.4 mm
ТЕГЛО:  100g
БАТЕРИЯ:  Литиево-йонна 1050mAh 3.7V
УПОТРЕБА:  До 40 ползвания при зареждане
РЕЖИМ В ИЗЧАКВАНЕ:  180 дни
ЧЕСТОТА:  180 Hz
МАКС. НИВО НА ШУМА:  <50 dB
ИНТЕРФЕЙС:  1-бутон

Отказ от отговорност: Потребителите на устройството го ползват на свой риск. Нито FOREO, нито търговските 
представители поемат отговорност или задължение за каквито и да е наранявания или щети, физически или 
други, в резултат, пряко или непряко, на използването на това устройство. В допълнение, FOREO си запазва 
правото да редактира тази публикация и периодично да прави промени в съдържанието, без да има задълже-
ние да уведомява всяко лице за редакции или промени. 

Всички промени или изменения, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за спазването на 
изискванията, могат да анулират правото на потребителя да оперира с оборудването. Това устройство e съ-
образено с член 15 от правилата на Федералната комисия по комуникациите. Използването му подлежи на 
следните две условия: 
(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения.
(2) Tова устройство трябва да приема всички получени смущения, включително такива, които могат да причи-
нят нежелано функциониране. 

Декларация за излагане на радиочестоти: Това оборудване отговаря на границите за излагане на радиация 
на Федералната комисия по комуникациите, определени за неконтролирана среда. Устройството е оценено 
като отговарящо на общото изискване за експозиция на радиочестоти. Устройството може да се използва 
в преносимо и открито състояние без ограничения.
Моделът може да бъде променян с цел подобрения без предизвестие.

©2018 FOREO AB. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ В ЕС: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN ВНОС 
И ДИСТРИБУЦИЯ В САЩ: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA 
ИЗРАБОТЕНО ЗА FOREO AB СЪЗДАДЕНО И РАЗРАБОТЕНО ОТ FOREO SWEDEN.
WWW.FOREO.COM
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ


