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DESCRIÇÃO GERAL DA UFO
Sendo a máscara inteligente mais sofisticada a nível mundial, a UFO combina as tecnologias de cuidados de pele 
altamente eficazes com fórmulas de máscara exclusivas para que possa usufruir de uma experiência de cuidados 
de pele de nível profissional em apenas alguns segundos. Incluindo a Hyper-Infusion Technology melhorada, a 
UFO integra o Thermo-Therapy e a Cryo-Therapy com o T-Sonic para melhorar as Máscaras ativadas com UFO 
e maximizar as respetivas vantagens. Equipada com terapia com luz LED RGB de espetro total, a UFO ajuda a 
rejuvenescer a pele por completo, para revelar uma pele refinada e radiante.

CONHEÇA A SUA UFO

MANUAL 
COMPLETO DO UTILIZADOR

INTRODUÇÃO
Parabéns por dar o primeiro passo para usufruir de cuidados para a pele impressionantes ao adquirir a UFO. 
Antes de começar a tirar partido de todas as vantagens da tecnologia de máscara sofisticada no conforto do seu 
lar, aguarde alguns instantes para ler com atenção as instruções indicadas neste manual.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. Só deve utiliza-lo de acordo com as instruções 
indicadas neste manual.

AVISO: NÃO É PERMITIDO MODIFICAR ESTE EQUIPAMENTO.

MÁSCARA ATIVADA 
 POR UFO

Com fórmula exclusiva para 
a tecnologia UFO  

SUPORTE
Protege e mostra a UFO, ao 
mesmo tempo que permite 
uma secagem mais rápida

CABO USB
Carregue em qualquer 

altura,
onde quer que esteja

APLICAÇÃO FOREO
Sincroniza os tratamentos 

de máscara inteligente 
pré-programados 
automaticamente  

com a UFO 

SILICONE DE QUALIDADE 
MÉDICA
Ultra-higiénico e super macio

BOTÃO UNIVERSAL
Liga/desliga o dispositivo 
e seleciona a rotina de 
tratamento

ANEL DE FIXAÇÃO
Fixa a máscara ativada pela 

UFO

TECNOLOGIA HYPER-INFUSION 
Thermo-Therapy + Cryo-Therapy + T-Sonic Pulsations

LUZ LED RGB
Os comprimentos de onda de 
LED de espetro total oferecem 

uma gama de vantagens de 
cuidados para a pele

LUZES INDICADORAS
Permite-lhe saber que 

tratamento irá desfrutar

PORTA  
DE CARREGAMENTO
Até 40 utilizações por carga 
de 2,5 horas
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Pressione o botão para ativar a UFO.

Pressione mais uma vez para ativar o tratamento Make My Day, duas vezes para ativar o tratamento 
Call It a Night e assim sucessivamente através de cada máscara. Por exemplo, se Overdose de H2O 
estiver na ranhura 3 na aplicação, pressione o botão universal para ativar a UFO e, em seguida, 
pressione 3 vezes para ativar o tratamento de Overdose de H2O.

A rotina de tratamento tem início 10 segundos depois do indicador luminoso rosa começar a piscar.

UTILIZAR A UFO SEM A APLICAÇÃO

COMO UTILIZAR

1
2
3

Transfira a aplicação FOREO.

Pressione o botão para ativar a UFO.

Na aplicação, leia o código de barras da máscara e siga as instruções.

4 5 6 7

Remova o anel de fixação 
da UFO.

Remova a máscara 
ativada com UFO da 
saqueta.

Fixe a máscara no 
dispositivo com o anel de 
fixação, com o logotipo da 
FOREO virado para cima.

Desfrute do tratamento 
da sua máscara 
inteligente.

AINDA QUER MAIS?
Se um tratamento da UFO não for suficiente, pressione de novo o botão universal 30 segundos após o final da 
rotina para iniciar novamente o mesmo tratamento!

ADICIONAR UMA NOVA MÁSCARA
Make My Day e Call It a Night já estão pré-programados no dispositivo. Qualquer outro tratamento de máscara 

deve ser ativado através da aplicação pela primeira vez. Em seguida, a rotina pode ser acedida através da 
aplicação ou do botão universal.

Make My Day

Call It a Night

Overdose de H2O

Todos os 
tratamentos 
de máscara 
adicionais

Transfira a aplicação FOREO aqui
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APLICAÇÃO

LIMPEZA DA UFO
Remova o anel de fixação do dispositivo e deite fora a máscara. Uma vez que a UFO é 100 % à prova de água, 
pode enxaguar a UFO e o anel de fixação com água com água morna corrente. Em seguida, seque o dispositivo 
com uma toalha limpa, substitua o anel de fixação e volte a colocar o dispositivo no suporte.

NOTA: nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona, porque podem irritar a 
pele e danificar o silicone.

1

2

3
4

Comece com a pele limpa e seca. Recomendamos que limpe com o 
LUNA primeiro para obter os melhores resultados. Faça deslizar a UFO 
delicadamente sobre a pele, distribuindo a essência de maneira uniforme.

Utilize a UFO para massajar a fórmula na pele com movimentos 
circulares. Desloque o dispositivo em círculos para a direita à volta do 
rosto, começando pelo queixo e depois suba para a bochecha esquerda 
e para a testa. Continue para baixo na direção da bochecha direita até ao 
queixo e o pescoço. Repita este movimento até o tratamento terminar.

Quando o tratamento chegar ao fim, seque delicadamente a essência 
restante na pele ou remova o excesso com um disco de algodão.

Utilize depois um hidratante à sua escolha.

IMPORTANTE
PARA O MELHOR NÍVEL DE SEGURANÇA:

•  A UFO foi concebida para ser utilizada em conjunto apenas com as máscaras adicionais. Nunca deve tocar 
com o dispositivo diretamente na pele quando este estiver ligado. 

•  Se tiver algum problema de pele ou qualquer problema médico relacionado, consulte um dermatologista 
antes de utilizar este produto.

• A utilização da UFO é confortável. Se sentir desconforto, deixe de utiliza-la de imediato e consulte um médico.

•  Tenha cuidado quando utilizar a UFO à volta dos olhos e não deixe que o dispositivo entre em contacto com 
as pestanas ou com os olhos.

• Por motivos de higiene, não é recomendável partilhar a UFO com outra pessoa.

• Evite deixar a UFO exposta à luz solar direta e nunca a exponha a calor extremo ou água a ferver.

•  Se o dispositivo for utilizado por crianças, ou perto delas, deve prestar especial atenção, o mesmo se aplica 
a pessoas com incapacidades físicas e mentais.

•  Deixe de utilizar o produto se o mesmo apresentar quaisquer tipo de danos. Este produto não tem componentes 
internos que possam ser reparados pelo utilizador.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Devem ser tomadas precauções se a UFO apresentar alterações em termos de desempenho.

Se a UFO não for ativada quando pressionar o botão universal:
•  A bateria está gasta. Carregue a UFO com o carregador USB até a luz emitir um brilho fixo. Uma carga 

completa de 2,5 horas permite fazer 40 tratamentos. 

Se não conseguir desligar a UFO e/ou os botões da interface não funcionarem:
•  O microprocessador está temporariamente avariado. Pressione e mantenha premido o botão de alimentação 

para reiniciar o dispositivo.

*Em relação à máscara para os olhos, deslize delicadamente à volta de todo o contorno dos 
olhos, alternando entre o olho esquerdo e o direito até o tratamento terminar.



5

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA
REGISTAR A GARANTIA 
Para ativar a sua garantia limitada de 2 anos e a garantia de qualidade de 10 anos, faça o registo na aplicação FOREO.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS 
A FOREO fornece a este dispositivo uma garantia durante um período de DOIS (2) ANOS após a data original de compra 
contra defeitos causados por mão-de-obra ou materiais defeituosos resultantes da utilização normal do dispositivo. A 
garantia abrange os elementos que afetam o funcionamento do dispositivo. NÃO abrange a deterioração cosmética 
causada por desgaste normal ou danos causados por acidente, uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de 
abrir ou desmontar o dispositivo (ou os respetivos acessórios) irá anular a garantia.

Se detetar algum defeito e avisar a FOREO durante o período da garantia, a FOREO irá, de acordo com o seu critério,
substituir o dispositivo gratuitamente. As reclamações abrangidas pela garantia devem ser fundamentadas por provas 
razoáveis que indiquem que a data de reclamação está dentro do período da garantia. Para validar a garantia, guarde 
o talão de compra original em conjunto com estas condições da garantia durante o período da garantia. O código de 
barras presente na parte inferior da embalagem da máscara garante a autenticidade das máscaras.

Para reclamar a sua garantia, deve iniciar sessão na sua conta em www.foreo.com e selecionar a opção para fazer uma 
reclamação da garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Esta garantia é um acrescento aos seus direitos 
estatutários como consumidor e não afeta de modo algum esses direitos.

GARANTIA DE QUALIDADE DE 10 ANOS 
Como prolongamento dos termos da garantia limitada de DOIS (2) anos da FOREO, a garantia de qualidade de DEZ 
(10) anos da FOREO permite aos proprietários adquirir um novo dispositivo em www.foreo.com com um desconto de 
50 % do preço listado.

Se não encontrar uma resposta para uma pergunta específica na secção de resolução de problemas ou se tiver 
outra pergunta sobre o funcionamento do dispositivo, visite www.foreo.com/support.

INFORMAÇÕES SOBRE ELIMINAÇÃO
A eliminação de equipamento eletrónico antigo (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas 
de recolha de resíduos separada de resíduos).

O símbolo de caixote do lixo barrado com uma cruz indica que este dispositivo não deve ser tratado como os resíduos 
domésticos, deve sim ser colocado num local de recolha de adequado para reciclagem de equipamento elétrico e 
eletrónico. Ao garantir que este dispositivo é eliminado corretamente, irá ajudar a impedir as potenciais consequências 
negativas para o ambiente e a saúde humana, que podem ser causadas por um manuseamento incorreto dos resíduos 
do produto. A reciclagem dos materiais também ajuda a preservar os recursos naturais.

Para obter mais informações sobre a reciclagem do dispositivo, contacte os serviços locais de recolha de lixo domés-
tico ou a loja onde adquiriu o produto.

Se a UFO não sincronizar com a aplicação FOREO: 
• Desligue o Bluetooth, volte a liga-lo para tentar estabelecer uma nova ligação.
• Feche e depois reinicie a aplicação FOREO.



6

ESPECIFICAÇÕES
MATERIAIS:   Silicone e PC + ABS não prejudiciais para a saúde
COR:   Rosa pérola/menta/fúcsia
TAMANHO:   72,5 mm x 31,4 mm
PESO:   146,2 g
BATERIA:   iões de lítio, 1050 mAh, 3,7 V
UTILIZAÇÃO:   Até 40 utilizações por carga
MODO DE ESPERA:   180 dias
FREQUÊNCIA:   180 Hz
NÍVEL MÁX. DE RUÍDO:   < 50 dB
INTERFACE:   1 botão

Renúncia de responsabilidade: os utilizadores deste dispositivo devem utiliza-lo sob sua conta e risco. A FOREO 
ou os seus revendedores não podem ser considerados responsáveis por quaisquer ferimentos ou danos, físicos 
ou de outra natureza, que resultem, direta ou indiretamente, da utilização deste dispositivo. Além disso, a FOREO 
reserva-se o direito de rever esta publicação e de efetuar alterações periodicamente no conteúdo do equipamento 
sem a obrigação de notificar quaisquer pessoas sobre tal revisão ou alterações. 

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade 
podem anular a autoridade do utilizador para operar este equipamento. Este dispositivo está em conformidade 
com o ponto 15 das regras da FCC. A utilização está sujeita às duas seguintes condições: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas.
(2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um 
funcionamento não pretendido. 

Declaração de exposição a RF: este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação 
da FCC especificados para um ambiente não controlado. O dispositivo foi avaliado e está em conformidade com 
o requisito de exposição geral a RF. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portátil sem 
restrições.

O modelo pode ser alterado para realização de melhorias sem aviso prévio.

©2018 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR NA UNIÃO EUROPEIA: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 ESTO-
COLMO, IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR SUECO NOS EUA.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, 
NV 89119, E.U.A. 
FABRICADO PARA A FOREO AB, CONCEBIDO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIA.
WWW.FOREO.COM
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REMOÇÃO DA BATERIA


