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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
Az ageLOC® LumiSpa™ készülék felnőttek használatára 
lett megalkotva. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy 
szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal 
és ismerettel rendelkező személyek, valamint 16 éven 
aluli gyermekek kizárólag felügyelet alatt, a készülék 
biztonságos használatára vonatkozó iránymutatás 
mellett és az esetleges veszélyek tudatában használhatják 
a készüléket. Az ageLOC® LumiSpa™ készülék nem 
játék, tehát gyermekek nem játszhatnak vele, és nem 
is használhatják! A készülék tisztítása és karbantartása 
gyermekek számára nem engedélyezett!
A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA 
VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS 
FIGYELMEZTETÉSEK
•   A különálló hálózati egységet ne alkalmazza nedves 

környezetben, kád, zuhanyfülke, csap vagy más, vizet 
tartalmazó edény közelében! Olyan helyre helyezze, 
ahonnan nem eshet vízbe!

•   Az ageLOC® LumiSpa™ használata zuhanyzás közben 
vagy nedves környezetben is biztonságos. Ugyanakkor 
a töltőegység ne érintkezzen vízzel!
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•   Az ageLOC® LumiSpa™ akkumulátorai nem 
cserélhetők. Töltésükhöz egyszerűen csak használja 
az eszközhöz tartozó különálló hálózati egységet! 
A különálló hálózati kábel egyik végét csatlakoztassa 
a töltőállványhoz, a másikat pedig áramforráshoz, 
majd hagyja a készüléket a töltőn legalább 12 órán 
keresztül! A javaslatoknak megfelelően használva a 
teljesen feltöltött készülék legalább egy hétig működik.

•   A készüléket ne helyezze radiátor, hősugárzó vagy 
hőforrás közelébe! Ne hagyja a készüléket hosszabb 
ideig túlzottan meleg vagy hideg környezetben! A 
készülék optimális tárolási hőmérséklete 10°C és 
45°C közé esik. Az akkumulátorok optimális 
élettartamának megőrzése érdekében azt tanácsoljuk, 
ne tárolja 30°C feletti hőmérsékleten!

•   Az ageLOC® LumiSpa™ készüléken ne alkalmazzon 
erős vegyi vagy maró hatású anyagokat!

•   Gyermekek elől elzárva tartandó!
•   Ne alkalmazza a készüléket, ha a szilikon kezelőfej 

sérült!
•    A készüléket csak az utasításoknak megfelelően 

alkalmazza, és a szilikon kezelőfejek optimális működése 
végett ne vigyen fel túlzott mennyiségű terméket 
az arcára!
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•   Csak az előre beállított kezelési időtartamot betartva 
alkalmazza a készüléket! Ne alkalmazza az ajánlottnál 
hosszabb ideig vagy gyakrabban!

•   Arca egyik részéről haladjon át egy másikra, és a 
készüléket ne alkalmazza túl hosszú ideig egyetlen 
területen!

•   Csak az előírásoknak megfelelően használja a 
készüléket, és ne alkalmazza sérült bőrön vagy 
kiemelkedő anyajegyen, szemölcsön!

•   A sérülések elkerülése érdekében ne használja a 
készüléket, ha az sérült, törött!

•   Ne használja a hálózati kábelt, ha nedves, vagy nedves 
környezetben van!

•   Nedves kézzel ne érintse meg a töltőállványt!
•   Gyakran tisztítsa a markolatot!
•   A szilikon kezelőfejet ne ossza meg másokkal!
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MEGJEGYZÉS: Az illusztráció nem tükrözi a 
valódi méreteket.

A KéSZüLéK ALKOTóELEMEI

Szilikon kezelőfej

Markolat
Be- és kikapcsoló 
gomb

Töltő fényjelzés

Töltőállvány

Különálló hálózati csatlakozókábel
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ageLOC® LuMISpA™ SZILIKON 
KEZELŐFEJEK éS ageLOC® 
ARCTISZTÍTóK
Az ageLOC® LumiSpa™ rendszer szilikon kezelőfejek 
és arctisztítók választékát nyújtja, így Ön kiválaszthatja 
az arcbőre számára legmegfelelőbb kombinációt. 
Szilikon kezelőfejek
Minden egyes ageLOC® LumiSpa™ szilikon kezelőfej 
finom, nem karcoló felülettel rendelkezik. Ön kétféle 
kezelőfej közül választhat: normál és durva felületű. 

Normál 
Normál és 
vegyes bőrre             

Durva
Zsíros bőrre

Arctisztítók 
Az ageLOC® LumiSpa™ arctisztítók az ageLOC® 
LumiSpa™ eszközzel való együttes használatra lettek 
megalkotva. Ön számos ageLOC ® LumiSpa™ arctisztító 
közül válogathat, melyek a bőrtípus igényeit és a személyes 
preferenciákat veszik figyelembe. További információkért 
látogasson el a www.nuskin.com weboldalra!
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 •  A markolat elején látható 
fény az akkumulátor 
állapotát jelzi. A markolat 
alsó egyharmadán 
megjelenő borostyánsárga 
fény az akkumulátor 
merülését jelenti.

•  Az akkumulátor 
lemerülésekor a markolat 
alsó egyharmadán 
található fényjelzés 
borostyánsárga színűvé 
válik, kétszer villog, majd 
teljesen kialszik . Az 
akkumulátor védelme 
érdekében ez csak az első 
legfeljebb két alkalommal 
történik meg, amikor Ön 
megpróbálja bekapcsolni a 
készüléket. Ezek után a 
készülék nem fog reagálni, 
amikor Ön bekapcsolni 
próbálja.

AZ ageLOC® LuMISpA™  
KéSZüLéK TÖLTéSE
1
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•  A készülék töltése közben az ageLOC® 
LumiSpa™ markolatán látható fényjelzés 15 
másodpercen keresztül villog, majd a be- és 
kikapcsoló gomb kezd villogni; ez jelzi a töltést.

•  Mielőtt a töltőállványra helyezné az ageLOC 
LumiSpa™ készüléket, győződjön meg róla, hogy 
a készülék és a kezelőfej teljesen száraz!

•  Csatlakoztassa a különálló hálózati kábelt a 
töltőállványhoz! A különálló hálózati egységet 
csatlakoztassa áramforráshoz, majd hagyja a 
készüléket a töltőn legalább 12 órán keresztül! A 
javaslatoknak megfelelően használva a teljesen 
feltöltött készülék 7-10 napon át működik. A 
különálló hálózati egységet ne alkalmazza 
nedves környezetben!

•  Amikor a töltőállványra helyezi a készüléket, az 
ageLOC LumiSpa™ markolatán látható 
fényjelzés egy rövid ideig villog, míg a be- és 
kikapcsoló gomb világítva marad. Ezek után a 
be- és kikapcsoló gomb fog lassan villogni, 
jelezvén, hogy a készülék töltés alatt áll.

•  Amikor teljesen feltöltődik a készülék, a be- és 
kikapcsoló gomb világítva marad.
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FIGYELMEZTETÉS: A 
tölthető akkumulátoroknak, 
mint amilyenek az ageLOC® 
LumiSpa™ készülékben is 
találhatók, a megfelelő 
működés végett minimális 
töltéssel kell rendelkezniük! Az 
akkumulátorok optimális 
élettartamának megőrzése 
céljából azt javasoljuk, töltse fel 
őket, amikor feltűnik a 
merülésjelző, és ne hagyja a 
készüléket használaton kívül 
hónapokon keresztül!

Ha túl erősen nyomja a kezelőfejet az arcához, az 
ellentétes mozgás leáll, és a készülék vibrál egyet. 
Egy kissé húzza el a készüléket az arcától, hogy újra 
elinduljon!
Ha túl erősen dörzsöli arcát a kezelőfejjel, az 
ellentétes irányú mozgás leáll, és a készülék gyors 
vibrálásba kezd. A készüléket lassú, nagyobb 
simításokkal vezesse végig az arcán, hogy újra 
elinduljon! Ne érintkezzen a szemekkel!
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1

2

Az ageLOC® LumiSpa™ 
kezelőfej felhelyezése
• Fogja közre a kezelőfejet!
•  A kezelőfej hátulján 

található bemélyedést 
igazítsa a LumiSpa 
készüléken található 
fekete, forgó tengelyhez!

•  Gyengéden nyomja rá a 
kezelőfejet a tengelyre, 
amíg egy kattanást nem 
hall!

Az ageLOC® LumiSpa™ 
kezelőfej eltávolítása
• Fogja közre a kezelőfejet!
•  Óvatosan emelje meg a 

kezelőfejet, majd húzza le 
teljesen!

A SZILIKON KEZELŐFEJ  
FELHELYEZéSE éS ELTÁVOLÍTÁSA
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Az ageLOC® LumiSpa™ napi kétszeri használatra 
lett megalkotva. A legjobb eredményért használja 
reggel és este!      

1. LÉPÉS
•  Langyos vízzel nedvesítse be 

az arcát!
•  Vigye fel az ageLOC® 

LumiSpa™ aktiváló 
arctisztítót, elkerülve a 
szemkörnyéket!

2. LÉPÉS
•  A csap alá tartva nedvesítse 

be az ageLOC® LumiSpa™ 
kezelőfejét, majd nyomja meg 
a be- és kikapcsoló gombot a 
készülék elindításához!

•  A középső gomb körül látható 
fényjelek egyszer felvillannak, 
ezt követően pedig elindul a 
kezelőfej ellentétes irányú 
mozgása először lassan, majd 
normál tempóban.

AZ ageLOC® LuMISpA™ RENDSZER 
HASZNÁLATA
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•  Lassan, nagyobb simításokkal 
mozgassa előre és hátra a 
készüléket arcának egy területén! 
Ne alkalmazzon dörzsölő vagy 
gyors mozdulatokat, ne nyomja 
erősen a kezelőfejet, és kerülje el a 
szem környékét!

•  Az ageLOC® LumiSpa™ készülék 
30 másodperc elteltével, 3 
alkalommal, gyorsan egymás után 
megszakítja a működést, jelezvén, 
hogy Ön továbbhaladhat az arc egy 
másik területére.

3. LÉPÉS
•  A kezelés végeztével a készülék 

leáll, és automatikusan kikapcsol.
•  A felesleges arctisztító 

eltávolításáért öblítse le arcát!

MEGJEGYZÉSEK
Ha Ön szeretné leállítani a készüléket, csak nyomja 
meg egyszer a be- és kikapcsoló gombot! A 
készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a be- és 
kikapcsoló gombot 2 másodpercig! Az ageLOC® 
LumiSpa™ smink eltávolítására is alkalmas, azonban 
ne használja a készüléket a szem környékén!

1

2 3

4
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AZ ageLOC® LuMISpA™ KéSZüLéK 
TISZTÍTÁSA éS MEGóVÁSA
MINDEN HASZNÁLAT uTÁN:

•  Távolítsa el a készülék kezelőfejét! 
Öblítse le vízzel, közben dörzsölő 
mozdulatokkal távolítsa el a 
felgyülemlett arctisztítót! Egy 
törölközővel törölje szárazra a 
kezelőfejet!

•  Vízzel öblítse le a készüléket! 

•  Egy törölköző segítségével törölje 
szárazra!

•  Csak akkor helyezze vissza a szilikon 
kezelőfejet a készülékre, amikor már 
mind a két rész teljesen megszáradt!

•  Amikor teljesen száraz, helyezze a 
készüléket a töltőállványra!
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TECHNIKAI LEÍRÁSOK
Modell: ageLOC® LumiSpa™
•  Különálló hálózati egység:
 •  Bemenet: Névleges feszültség 100-240 V~, 
névleges frekvencia 50-60 Hz, névleges áramerősség 
0,3 A
 •  Kimenet: 5,9 V   1000 mA. Működtetése 
kizárólag biztonságos törpefesztültséggel, 5,9 V  
-tal történhet!  
•  Töltőállvány:
 •  Bemenet: 5,9 V   1000 mA
•  ageLOC® LumiSpa™ készülék:
 •  Bemenet: 5,9 V   1000 mA
A készülék akkumulátorral működik. Az 
akkumulátor a készüléken belül tölthető. A tölthető 
akkumulátoroknak, mint amilyenek az ageLOC® 
LumiSpa™ készülékben is találhatók, a megfelelő 
működés végett minimális töltéssel kell rendelkezniük! 
Az akkumulátorok optimális élettartamának 
megőrzése céljából azt javasoljuk, töltse fel őket, 
amikor feltűnik a merülésjelző, és ne hagyja a 
készüléket használaton kívül hónapokon keresztül!
Elektromágneses kompatibilitás: Megfelel az EMC 
2014/30/EU rendelet előírásainak
Biztonság: Megfelel a 2014/35/EU kisfeszültségről 
szóló rendelet előírásainak
A készülék és az akkumulátorcsomag tömege: 214,28 g
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SZERVIZELÉS
Ne kísérelje meg a készülék javítását! Ezáltal 
elveszítheti a jótállás jogát. A készülék nem 
tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. 
A szervizelés lehetőségéről, kérjük, tekintse meg a 
jótállás fejezetet!
A KéSZüLéKTŐL VALó MEGVÁLÁS
Az ageLOC LumiSpa™ készüléktől a helyi 
törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően kell 
megválni. Mivel az ageLOC® LumiSpa™ 
elektromos részeket és egy NiMH (nikkel-fém-
hibrid) akkumulátorcsomagot tartalmaz, a háztartási 
hulladéktól külön kell megválni tőle! Amikor az 
ageLOC® LumiSpa™ élettartama lejár, vegye 
igénybe az országban elérhető visszavételi és 
gyűjtési rendszerek szolgáltatását! Így néhány anyag 
újrahasznosításra vagy helyreállításra kerülhet.
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JóTÁLLÁS
Korlátozott kétéves jótállás: A Nu Skin® 
szavatosságot vállal arra, hogy a készülék az ügyfél 
részére történő kiszállítás időpontjától kezdődően 
két éven át anyag- illetve konstrukciós hibáktól 
mentes. Ez a jótállás nem terjed ki a nem 
rendeltetésszerű használatból vagy balesetből 
eredő termékkárokra. Ha a termék a kétéves 
szavatossági idő alatt elromlik, kérjük, javítás vagy 
csere érdekében hívja a helyi Nu Skin® 
ügyfélszolgálatot! Előfordulhat, hogy ehhez be kell 
mutatnia a hivatalos vásárlási bizonylatot, melyen 
szerepel a kiszállítási dátum. A Nu Skin® fenntartja 
magának a jogot a készülék átvizsgálására. Ez a 
jótállás nem befolyásolja a vásárlás országában 
érvényes jogszabályokban rögzített jogokat, ezen 
jogok védelem alatt állnak. Ez a jótállás a következő 
országokban érvényes: Ausztria, Belgium, 
Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, 
Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, 
Izland, Izrael, Lengyelország, Luxemburg, 
Magyarország, Németország, Norvégia, 
Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és 
Ukrajna.



Régi elektromos és elektronikus berendezéstől való megválás 
(érvényes az Európai Unióban és más, elkülönített hulladékgyűjtési 
programmal rendelkező európai országokban)
A terméken vagy annak csomagolásán található ezen szimbólum 
azt jelenti, hogy a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak. 
A terméket le kell adni a megfelelő elektromos vagy elektronikus 
berendezések gyűjtőpontján újrahasznosítás céljából. Azáltal, hogy 
Ön meggyőződik a termék helyes eltávolításáról, Ön segít elkerülni 
a hulladékká vált termék helytelen kezeléséből származható, a 
környezetre és az emberi egészségre nézve lehetséges negatív 
következményeket. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a 
természeti erőforrások megőrzéséhez. Amennyiben több információhoz 
szeretne jutni e termék újrahasznosítását illetően, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a helyi háztartási hulladékgyűjtő szervezettel!

A CE jelzés azt jelenti, hogy a gyártó megbizonyosodott a termék az EU 
biztonsági, egészségügyi vagy környezetvédelmi előírásainak való eleget 
tételéről. Ezáltal a termék megfelel az EU törvényeinek, és az európai 
piacokon belüli szabad mozgása megengedett.

A terméken található EAC jelzés (eurázsiai megfelelőségi jelölés) a 
termék a vámunió szabványainak való megfelelőségét mutatja.
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