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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Zařízení ageLOC® LumiSpa™ je určeno pro dospělé.
Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi a děti starší 16 let mohou
zařízení používat jen pod dohledem, nebo pokud
mají instrukce týkající se použití zařízení bezpečným
způsobem a jsou srozuměni s možnými riziky. Zařízení
ageLOC® LumiSpa™ není hračka a děti by si s ním
neměly hrát ani jej používat. Neměly by provádět
ani jeho čištění a údržbu.
OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNÉ
POUŽITÍ
• Z
 ásuvný odpojitelný napájecí kabel nepoužívejte
ve vlhkém prostředí, v blízkosti vany, sprchy, umyvadla,
nebo jiných nádob obsahujících vodu. Musí být
umístěn tak, aby nemohl spadnout do vody.
• Z
 ařízení ageLOC® LumiSpa™ můžete bezpečně
používat ve sprše, nebo vlhkém prostředí. Nicméně,
nabíjecí základna by vodě vystavena být neměla.
• Z
 ařízení ageLOC® LumiSpa™ obsahuje nevyměnitelné
baterie. Pro nabíjení baterie používejte pouze
odpojitelný napájecí kabel dodávaný s tímto zařízením.
Zapojte odpojitelný napájecí kabel do nabíjecí
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základny. Zapojte odpojitelný napájecí kabel do
zásuvky a nabíjejte zařízení alespoň 12 hodin. Při
doporučeném používání by plně nabité zařízení mělo
vydržet nejméně týden.
• N
 ikdy zařízení neumísťujte do blízkosti radiátoru
nebo na něj, do blízkosti tepelného tělesa, nebo
jakéhokoli jiného zdroje tepla. Nenechávejte přístroj
v příliš horkém nebo příliš chladném prostředí po
delší dobu. Skladovací teplota pro toto zařízení se
pohybuje mezi 10°C a 45°C. Pro optimální životnost
baterie doporučujeme vyhýbat se teplotám nad
30°C.
• N
 a zařízení ageLOC® LumiSpa™ nepoužívejte
agresivní chemikálie, nebo drsné materiály.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Z
 ařízení nepoužívejte, pokud je silikonová hlavice
poškozena.
• Z
 ařízení používejte pouze dle pokynů a pro optimální
použití silikonové hlavice na obličej nenanášejte příliš
velké množství čisticího přípravku.
• Z
 ařízení používejte pouze po dobu procedury, která
je v zařízení nastavena. Nepoužívejte jej déle, nebo
častěji, než je doporučeno.
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• P
 ohybujte zařízením z jedné části obličeje na druhou
a nepoužívejte jej příliš dlouho pouze na jednu oblast
pokožky.
• Z
 ařízení používejte pouze dle pokynů a nepoužívejte
ho na poškozenou pokožku, ani na vyvýšená mateřská
znaménka.
• P
 okud zařízení jeví známky poškození, nebo je rozbité,
nepoužívejte jej, aby nedošlo ke zranění.
• Nepoužívejte napájecí kabel, pokud navlhne, nebo
je ve vlhkém prostředí.
• Nedotýkejte se nabíjecí základny mokrýma rukama.
• R
 ukojeť pravidelně čistěte.
• N
 epoužívejte silikonovou hlavici spolu s dalšími
uživateli.
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součásti systému
Silikonová hlavice

Rukojeť
Tlačítko On/Off
Světelná kontrolka
nabíjení
Nabíjecí základna
Zásuvný odpojitelný napájecí kabel
POZNÁMKA: obrázky neodrážejí skutečnou
velikost.
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Silikonové HLAVICE ageLOC® LumiSpa™
a aktivující čisticí přípravky ageLOC®
activating cleaners MOŽNOSTI

ageLOC® LumiSpa™ nabízí výběr silikonových hlavic
a aktivujících čisticích přípravků, abyste si mohli najít
optimální kombinaci pro váš typ pleti.
Silikonové hlavice
Každá silikonová hlavice ageLOC® LumiSpa™ má
jemný neabrazivní povrch. K dispozici jsou dva typy
hlavic: normální a hrubá.

Normální
Pro normální až
smíšenou pleť

Hrubá
Pro mastnou pleť

Druhy čisticích přípravků
Aktivující čisticí přípravky ageLOC® LumiSpa™ byly
navrženy tak, aby byly kompatibilní se zařízením
ageLOC® LumiSpa™. Existují různé druhy aktivujících
přípravků ageLOC® LumiSpa™, které jsou založeny
na typu pleti a osobní preferenci. Další informace získáte
na nuskin.com.
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NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ ageLOC®
LUMISPA™
1

• Podsvícení na přední straně
rukojeti ukazuje napájení
baterie. Žluto-oranžové
diodové světélko pouze
ve spodní třetině rukojeti,
znamená, že je baterie
vybitá.
• Když se baterie vybije, bude
mít diodové světélko ve
spodní třetině rukojeti žlutooranžovou barvu, dvakrát
zabliká a poté se úplně vypne.
Za účelem ochrany baterie
se žluto-oranžové diodové
světélko objeví pouze po
prvním, nebo druhém pokusu
o zapnutí zařízení. Při dalším
pokusu o zapnutí už zařízení
nebude reagovat.

• Při nabíjení zařízení budou světelné diody na
rukojeti ageLOC® LumiSpa™ blikat po dobu 15
vteřin. Potom bude tlačítko On/Off světelně
pulzovat, což znamená, že se přístroj nabíjí.
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• Před umístěním zařízení ageLOC® LumiSpa™ do
nabíjecí základny se ujistěte, že zařízení a
hlavice jsou zcela suché.
• Zapojte odpojitelný napájecí kabel do nabíjecí
základny. Zapojte odpojitelný napájecí kabel
do zásuvky a nabíjejte své zařízení alespoň 12
hodin. Při doporučeném použití by mělo plně
nabité zařízení vydržet 7 až 10 dní. Nepoužívejte
zásuvný odpojitelný napájecí zdroj ve vlhkém
prostředí.
• Když zařízení vložíte do nabíjecí základny,
budou diodová světélka na rukojeti ageLOC®
LumiSpa™ krátce blikat a tlačítko On/Off
zůstane svítit. Poté bude tlačítko On/Off
pomalu světelně pulzovat, což znamená, že se
přístroj nabíjí.
• Tlačítko On/Off zůstane svítit, když je zařízení
plně nabité.
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Upozornění: dobíjecí
baterie, jako ty používané v
ageLOC® LumiSpa™, musí mít
pro správné fungování
minimální náboj. Pro optimální
životnost baterie
doporučujeme nabíjet zařízení
vždy, když je indikována slabá
baterie a vyhnout se tomu, aby
bylo zařízení několik měsíců
nepoužíváno.
Pokud zařízení přitlačíte na
pokožku příliš, krouživý
dvousměrný pohyb se zastaví
a zařízení jednou dlouze zavibruje. Abyste mohli v
aplikaci pokračovat, musíte zařízení jemně
nadzvednout.
Pokud budete svůj obličej třít příliš agresivně,
dvousměrný pohyb se zastaví a zařízení několikrát
krátce zavibruje. Abyste v procesu aplikace mohli
znovu pokračovat, pohybujte zařízením po obličeji
pomalými širokými tahy a vyhněte se oblasti očí.
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NASAZENÍ A ODPOJENÍ
silikonové hlavice
1

2

Nasazení hlavice
ageLOC® LumiSpa™
• Uchopte hlavici po
stranách.
• Zarovnejte otvor na zadní
straně hlavice s černým
rotujícím čepem rukojeti
zařízení LumiSpa.
• Opatrně zatlačte hlavici
na rotující čep, dokud
nezacvakne.
Odpojení hlavice
ageLOC® LumiSpa™
• Uchopte hlavici po
stranách.
• Horní část hlavice jemně
nadzvedněte a zatáhněte
za ni, dokud se neuvolní.
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POUŽITÍ SYSTÉMU ageLOC®
LUMISPA™
ageLOC® LumiSpa™ je režim péče o pleť k použití
dvakrát denně. Pro dosažení co nejlepších výsledků
jej používejte ráno a večer.
KROK 1
• Navlhčete obličej vlažnou
vodou.
• Naneste na obličej čisticí
přípravek ageLOC®
LumiSpa™ Activating
Cleanser. Vyhněte se oblasti
očí.
KROK 2
• Navlhčete hlavici ageLOC®
LumiSpa™ pod tekoucí vodou.
Poté zařízení zapněte pomocí
tlačítka On/Off.
• Každé ze čtyř diodových
světélek okolo středového
tlačítka jednou zabliká a hned
poté se hlavice začne otáčet
dvousměrným pohybem.
Nejprve pomalu a poté
normální rychlostí.
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1
2

3
4

• Pomalu pohybujte silikonovou
hlavicí tam a zpět po obličeji
pomocí širokých tahů. Pokožku
nedřete, nehýbejte zařízením po
obličeji příliš rychle, nebo na něj
příliš netlačte a vyhněte se
oblasti očí.
•Z
 ařízení ageLOC® LumiSpa™
se každých 30 sekund třikrát krátce
zastaví, aby vás upozornilo, že jej
máte přesunout z jedné oblasti
obličeje na druhou.
KROK 3
• Zařízení se po dokončení
procedury zastaví a automaticky
se vypne.
• Abyste odstranili zbývající čisticí
přípravek, opláchněte obličej
vodou.

POZNÁMKY
Pokud chcete zařízení kdykoli pozastavit, stiskněte
jednou tlačítko On/Off. Chcete-li zařízení vypnout,
podržte stisknuté tlačítko On/Off po dobu 2
sekund. Zařízení ageLOC® LumiSpa ™ je vhodné
pro odstranění make-upu. Nicméně, jej
nepoužívejte na oblast okolo očí.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ
Po každém POUŽITÍ:
• Sejměte hlavici ze zařízení. Opláchněte
ji vodou a zároveň odstraňte přebytky
čisticího přípravku. Hlavici důkladně
vysušte suchým hadříkem.

• Zařízení opláchněte pod tekoucí
vodou.
• Otřete jej suchým hadříkem.

• Silikonovou hlavici k zařízení znovu
připevněte pouze, když jsou obě
součástky dokonale suché.
• Zařízení vložte do nabíjecí základny,
když je zcela suché.
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Model: ageLOC® LumiSpa™
• Zásuvný napájecí zdroj:
• Vstupní napětí: Jmenovité napětí 100-240V~,
Jmenovitý kmitočet 50-60Hz, Rychlost proudu 0.3A
• Výstupní napětí: 5,9 V
1000mA. Může být
dodáván pouze při mimořádně bezpečném nízkém
napětí 5,9 V
• Nabíjecí základna:
1000mA
• Vstupní napětí: 5.9V
• Zařízení ageLOC® LumiSpa™:
1000mA
• Vstupní napětí: 5.9V
Jedná se o zařízení napájené bateriemi. Baterie
se nabíjí přímo v zařízení. Dobíjecí baterie, jako
ty používané v ageLOC® LumiSpa™, musí mít
minimální náboj, aby fungovaly správně. Pro
optimální životnost baterie doporučujeme nabíjet
zařízení vždy, když je indikována slabá baterie a
vyhnout se tomu, aby bylo zařízení několik měsíců
nepoužíváno. Elektromagnetická kompatibilita:
vyhovuje požadavkům směrnice EMC 2014/30/EU
Bezpečnost: vyhovuje požadavkům směrnice o
nízkém napětí 2014/35/EU
Hmotnost zařízení a baterie: 214,28 g
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ÚDRŽBA
Nepokoušejte se zařízení sami opravit. Může to
vést ke ztrátě jakékoli záruky. Uvnitř zařízení nejsou
žádné uživatelsky opravitelné díly. Pro servis si
prosím přečtěte sekci záruky.

likvidace zařízení

Zařízení ageLOC® LumiSpa™ musíte řádně
zlikvidovat v souladu s místními zákony a předpisy.
Vzhledem k tomu, že zařízení ageLOC® LumiSpa™
obsahuje elektronické součástky a NiMH (Niklmetal hydridový akumulátor), musí být likvidováno
odděleně od domácího odpadu. Jakmile ageLOC®
LumiSpa™ dosáhne konce životnosti, využijte
systémy vrácení a sběru, které jsou k dispozici ve
vaší zemi. Některé materiály mohou být tímto
způsobem recyklovány nebo obnoveny.
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Záruka
Omezená dvouletá záruka: společnost Nu Skin®
garantuje, že bude vaše zařízení bez závad a plně
funkční po dobu dvou let od původního data
doručení. Tato záruka se nevztahuje na poškození
výrobku vlivem nesprávného použití či nehody.
Pokud se výrobek během dvouleté záruční lhůty
poškodí, obraťte se prosím na vaši místní podporu
Nu Skin®, aby zajistila opravu či výměnu. Můžete
být požádáni o předložení formálního dokladu o
prodeji s datem doručení. Společnost Nu Skin® si
vyhrazuje právo provést kontrolu zařízení. Tato
záruka nemá vliv na vaše zákonná práva specifická
pro zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Tato
práva jsou i nadále chráněna. Tato záruka platí v
Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku,
Francii, Německu, Maďarsku, na Islandu, v Irsku,
Izraeli, Itálii, Lucembursku, Norsku, Polsku,
Portugalsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v
Jihoafrické republice, ve Španělsku, Švédsku,
Švýcarsku, v Nizozemsku, na Ukrajině a ve Velké
Británii.
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Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platí v zemích
Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatnými systémy
sběru tříděného odpadu).
Tento symbol na produktu, nebo na jeho obalu znamená, že s tímto
produktem nesmí být zacházeno, jako s běžným komunálním
odpadem. Místo toho by měl být odevzdán na příslušném sběrném
místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k čemuž by mohlo dojít
právě v důsledku nesprávné likvidace tohoto produktu. Recyklací
materiálů pomáháte chránit přírodní zdroje. Pro podrobnější informace
o recyklaci tohoto produktu se obraťte na služby pro likvidaci odpadu
příslušící k vašemu bydlišti.
Označení CE znamená, že výrobce ověřil, že tento výrobek splňuje
požadavky EU v oblasti bezpečnosti, zdraví, nebo ochrany životního
prostředí. Je to ukazatel toho, že je daný produkt v souladu s právními
předpisy EU a umožňuje volný pohyb produktů v rámci evropského
trhu.
EAC (euroasijská shoda výrobku) je označení, které musí být
k produktu připojeno, aby byl prokázán jeho soulad se standardem
celní unie.
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