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UFO mini OVERZICHT
 Klein, eenvoudig en ontworpen om je te helpen slimmer te maskeren, biedt UFO mini een volledige 
gezichtsbehandeling of je nu thuis of onderweg bent. Dit levendige apparaat is voorzien van LED-lichttherapie 
en genoeglijke Thermo-therapie. Samen met T-Sonic-pulsaties zorgt de innovatieve technologie van UFO mini 
ervoor dat de maskeressentie diep in je huid doordringt, voor een selfie-waardige teint in 90 seconden. 

LEER JE UFO KENNEN mini

VOLLEDIGE  
GEBRUIKERSHANDLEIDING

AAN DE SLAG
Gefeliciteerd met het nemen van de eerste stap in de richting van heel bijzondere huidverzorging door de aankoop 
van de UFO mini. Voordat je begint  om te genieten van alle voordelen van geavanceerde maskertechnologie 
in het comfort van thuis, moet je even de tijd nemen om de instructies in deze handleiding aandachtig te lezen.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK en gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals 
beschreven in deze handleiding.

WAARSCHUWING: ER IS GEEN ENKELE AANPASSING VAN DEZE APPARATUUR TOEGESTAAN.

UFO GEACTIVEERD 
MASKER

Exclusief geformuleerd voor 
UFO-technologie  

STAND
Beschermt en toont je 

UFO  mini terwijl je hem zo 
sneller laat drogen

USB-KABEL
Op elk moment opladen,

overal

FOREO APP
Synchroniseert 

voorgeprogrammeerde 
slimme 

maskerbehandelingen 
automatisch met de UFO 

mini 

SILICONEN VAN MEDISCHE 
KWALITEIT
Ultra hygiënisch en 
superzacht

UNIVERSELE KNOP
Hiermee wordt het 
apparaat AAN / UIT 
geschakeld en wordt 
de behandelingsroutine 
geselecteerd

BEVESTIGINGSRING
Beveiligt het UFO-

geactiveerde masker op 
zijn plaats

HYPER-INFUSION TECHNOLOGIE 
Thermotherapie + T-Sonic-pulsaties

RGB LED-LICHT
Full-spectrum LED-golflengten 

bieden een scala aan 
huidverzorgingsvoordelen

INDICATIELICHTEN
Laat je weten van welke 

behandelingje gaat genieten

OPLAADPOORT
Tot 40 keer gebruiken per 
2,5uur oplaadbeurt
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HOE TE GEBRUIKEN

1
2

3

Druk op de knop om de UFO  mini in te schakelen.

Nogmaals drukken om de Make My Day behandeling te activeren, nog twee keer om de Call It a 
Night behandeling te activeren, enzovoort, via elk masker. Als bijvoorbeeld H2Overdose op slot 
3 in je app staat, druk je op de universele knop om UFO  mini aan te zetten en druk je vervolgens 
driemaal om de H2Overdose-behandeling te activeren.

De behandelingsroutine begint 10 seconden na een knipperend roze licht.

HET GEBRUIK VAN UFO ZONDER DE APP

1
2
3

Download de FOREO app.

Druk op de knop om de UFO  mini in te schakelen.

Scan de streepjescode van het masker in de app en volg de 
instructies.

4 5 6 7

Verwijder de bevestiging 
ring van de UFO mini.

Verwijder het UFO-
geactiveerd masker uit 
het zakje.

Zet het masker op het 
apparaat vast door de 
bevestigingsring op zijn 
plaats te klemmen, met het 
FOREO-logo naar boven.

Geniet van je slimme 
maskerbehandeling.

WIL JE NOG MEER?
Als één UFO  mini behandeling nog niet genoeg was, druk dan binnen 30 seconden na het einde van de knop 
opnieuw in om dezelfde behandeling opnieuw te starten!

EEN NIEUW MASKER TOEVOEGEN
Make My Day en Call It a Night zijn al voorgeprogrammeerd in je apparaat. Elke andere maskerbehandeling 

moet voor de eerste keer via de app worden geactiveerd. Vervolgens is de routine toegankelijk via de app of 
met behulp van de universele knop.

Make My Day

Call It a Night

H2Overdose

Alle aanvullende 
maskerbehandelingen*

Download de FOREO apphier

* Niet alle UFO-geactiveerde maskers zijn compatibel met de UFO mini

UFO    TM
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TOEPASSING

HET REINIGEN VAN DE UFO  mini
Verwijder de bevestiging  van het apparaat en gooi het microfibermasker weg. Omdat de UFO mini 100% 
waterdicht is, kan je zowel de UFO mini als de bevestiging ring onder warm, stromend water uitspoelen. Dep 
het apparaat daarna eenvoudig droog met een schone handdoek, maak de bevestiging ring weer vast en plaats 
deze terug op de houder.

OPMERKING: Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten, omdat deze de 
huid kunnen irriteren en de siliconen kunnen beschadigen.

1

2

3
4

Begin met een schone, droge huid. We raden aan om eerst te reinigen 
met LUNA voor het beste resultaat. Glij voorzichtig met de UFO mini 
over je huid en verspreid de essentie gelijkmatig.

Gebruik de UFO mini om de formule in je huid te masseren met een 
cirkelvormige beweging. Verplaats het apparaat met de klok mee rond 
het gezicht, beginnend op de kin en dan omhoog naar de linkerwang 
en het voorhoofd. Ga verder langs de rechterwang naar de kin en nek. 
Herhaal deze beweging tot de behandeling afgelopen is.

Als de behandeling is afgelopen, dep dan voorzichtig de resterende 
essentie in jehuid of verwijder overtollige essentie met een wattenschijfje.

Ga verder met de moisturizer van je keuze.

BELANGRIJK
VOOR OPTIMALE VEILIGHEID:
•  De UFO mini is alleen bedoeld voor gebruik in combinatie met de bijbehorende maskers. Op geen enkel 

moment mag het apparaat direct op de huid worden geplaatst met de stroom ingeschakeld.

• Raadpleeg je dermatoloog voor gebruik als je een huidaandoening of medische problemen hebt.

•  Het gebruik van de UFO mini moet comfortabel zijn - als je ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk met 
het gebruik en raadpleeg een arts.

•  Wees voorzichtig wanneer je de UFO mini om de ogen gebruikt en breng het apparaat niet in contact met de 
oogleden of de ogen zelf.

• Om hygiënische redenen raden we af om je UFO mini met iemand anders te delen.

• Stel je UFO mini niet aan direct zonlicht bloot en stel hem nooit bloot aan extreme hitte of kokend water.

•  Scherp toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat door, op of in de buurt van kinderen wordt gebruikt en 
ook van mensen met verminderde fysieke en mentale vermogens.

•  Stop het gebruik als dit product op de een of andere manier beschadigd lijkt. Dit product bevat geen 
onderdelen die onderhoud vereisen.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Te nemen voorzorgsmaatregelen in geval van veranderingen in de prestaties van de UFO mini.

Als de UFO mini niet wordt geactiveerd, wanneer je op de universele knop drukt:
•  Geen batterijvermogen. Laad je UFO mini op via de USB-oplader totdat het licht een gelijkmatige gloed 

afgeeft. Na volledig opladen in 2,5 uur gaat het apparaat tot 40 behandelingen mee. 

Als de UFO mini niet kan worden uitgeschakeld en / of de interfaceknoppen niet reageren:
• De microprocessor werkt tijdelijk niet goed. Houd de aan/uit-knop om het apparaat opnieuw op te starten.

* Voor het oogmasker glij je voorzichtig over de gehele oogcontour, wisselend tussen het linker 
en het rechter oog, tot de behandeling eindigt.
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ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN
REGISTREER DE GARANTIE 
Om uw beperkte garantie van 2 jaar en uw 10-jarige kwaliteitsgarantie te activeren, dient u uw apparaat te registreren 
via de FOREO app.

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR 
FOREO garandeert dit apparaat gedurende een periode van TWEE (2) JAAR na de oorspronkelijke aankoopdatum 
tegen defecten als gevolg van gebrekkig vakmanschap of materialen die voortkomen uit normaal gebruik van het 
apparaat. De garantie dekt werkende onderdelen die van invloed zijn op de werking van het apparaat. De garantie 
dekt GEEN cosmetische beschadiging veroorzaakt door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, 
verkeerd gebruik of verwaarlozing. Elke poging om het apparaat (of de accessoires) te openen of te demonteren, 
maakt de garantie ongeldig.

Als u een defect ontdekt en FOREO tijdens de garantieperiode op de hoogte stelt, zal FOREO naar eigen goeddunken,
het apparaat gratis vervangen. Garantieclaims moeten worden ondersteund door redelijk bewijs dat de datum 
van de claim binnen de garantieperiode valt. Om uw garantie te valideren, bewaart u uw garantiebewijs met deze 
garantievoorwaarden voor de duur van de garantieperiode. De streepjescode aan de onderkant van de maskerdoos 
staat garant voor de authenticiteit van de maskers.

Om uw garantie te claimen, moet u inloggen op uw account op www.foreo.com en vervolgens de optie selecteren 
voor het indienen van een garantieclaim. De verzendkosten worden niet terugbetaald. Deze verbintenis komt bovenop 
uw wettelijke rechten als consument en heeft geen enkele invloed op die rechten.

10-JAAR KWALITEITSGARANTIE 
Als voortzetting van de voorwaarden van de TWEE (2) jaar beperkte garantie van FOREO, laat FOREO's TIEN (10) jaar 
kwaliteitsgarantie eigenaren in aanmerking komen voor de aankoop van een nieuw apparaat van www.foreo.com voor 
50% van de vermelde prijs.

Als u het antwoord hier niet vindt op je specifieke vraag of als je nog andere vragen hebt over de werking van 
het apparaat, ga dan naar foreo.com/support.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Het verwijderen van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met 
gescheiden afvalinzamelingssystemen).

Het symbool van de gekruiste vuilnisbak geeft aan, dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, 
maar dat het naar het juiste verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden 
gebracht. Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijk negatieve ge-
volgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste 
afvalverwerking van het product. Het recyclen van materialen draagt   ook bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.

Neem voor meer informatie over het recyclen van uw apparaat contact op met de gemeentelijke afvalverwerkings-
dienst of uw plaats van aankoop.

Als UFO mini niet met de FOREO app synchroniseert: 
• Schakel je Bluetooth uit en vervolgens weer aan om opnieuw verbinding te maken.
• Sluit en open opnieuw de FOREO app.
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GEGEVENS
MATERIALEN:    Lichaam-veilige siliconen en ABS
KLEUR:   Parel roze / Mint / Fuchsia
MATEN:   72.5 mm x 31.4 mm
GEWICHT:   100g
BATTERIJ:   Li-Ion 1050mAh 3.7V
GEBRUIK:   TOT40 keer gebruiken per oplaadbeurt
STAND-BY:   180 dagen
FREQUENTIE:   180 Hz
MAX GELUIDSNIVEAU:  <50 dB 
INTERFACE:   1-knop

Disclaimer: Gebruikers van dit apparaat doen dit op eigen risico. Noch FOREO, noch haar winkeliers aanvaarden 
enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor letsel of schade, fysiek of anderszins, die direct of indirect 
voortvloeit uit het gebruik van dit apparaat. Verder behoudt FOREO zich het recht voor om deze publicatie te her-
zien en van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de inhoud ervan zonder de verplichting om personen op de 
hoogte te stellen van een dergelijke revisie of wijzigingen. 

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor 
de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit ap-
paraat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
(2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking 
kan veroorzaken. 

Verklaring inzake RF-blootstelling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling vast-
gesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene 
vereisten voor blootstelling aan RF-signalen. Het apparaat kan zonder beperking worden gebruikt in draagbare 
belichtingscondities.

Het model kan worden gewijzigd voor verbeteringen zonder kennisgeving.

©2018 FOREO AB. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN DE EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ZWE-
DEN IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR IN DE VS: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, VS. 
GEFABRICEERD VOOR FOREO AB ONTWORPEN EN ONTWIKKELD DOOR FOREO ZWEDEN.
WWW.FOREO.COM
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BATTERIJ VERWIJDEREN


