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GENERELLE  
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ageLOC® LumiSpa™ er beregnet til voksne forbrugere. 
Apparatet kan anvendes af personer med svækkede 
fysiske eller mentale evner, personer med nedsat 
funktion af sanseapparatet, personer med manglende 
erfaring og børn over 16 år, hvis de holdes under 
opsyn eller har modtaget vejledning i sikker anvendelse 
af apparatet og er bekendte med risikoen herved. 
ageLOC® LumiSpa™ er ikke legetøj, og børn bør 
hverken lege med eller anvende apparatet. Rengøring 
og vedligeholdelse bør ikke foretages af børn.
FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER
•   Anvend ikke den separate strømforsyning i våde 

omgivelser, nær badekar, brusekabiner, håndvaske 
eller andre vandbeholdere. Anbringes sikkert, hvor 
den ikke kan falde i vandet.

•   ageLOC® LumiSpa™ kan anvendes i badet og andre 
våde omgivelser. Undgå dog venligst at udsætte 
ladestationen for vand og fugt.

•   Batterierne i ageLOC® LumiSpa™ kan ikke udskiftes. 
Anvend kun den medfølgende strømforsyning og 
ladestation til at oplade apparatet. Sæt strømforsyningen 
i ladestationen. Tilslut den anden ende elnettet, og 
oplad apparatet i mindst 12 timer. Følges vejledningen 
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for anbefalet anvendelse, bør apparatet holde strøm 
i mindst en uge.

•   Apparatet må aldrig stilles i nærheden af en radiator 
eller andre varmekilder. Undgå at placere apparatet 
i meget varme eller kolde omgivelser i længere tid 
af gangen. Opbevaringstemperaturen for apparatet 
er mellem 10 og 45 grader. For optimal batterilevetid 
anbefaler vi at undgå temperaturer på over 30 grader.

•   Opbevares utilgængeligt for børn.
•   Undlad at anvende apparatet, hvis silikonehovedet 

er beskadiget.
•   Anvend kun enheden som beskrevet. Undgå at 

påføre for meget produkt i ansigtet, da dette kan 
gå ud over silikonehovedets effekt.

•   Overhold de forudindstillede behandlingstider. 
Anvend ikke i længere tid eller oftere end anbefalet.

•   Sørg for at skifte behandlingsområde løbende, så 
du undgår at overbehandle et enkelt hudområde.

•   Anvend kun apparatet som beskrevet i vejledningen. 
Undgå beskadiget hud eller modermærker, der hæver 
sig over huden.

•   For at undgå personskader, bør apparatet ikke benyttes, 
hvis det er beskadiget eller ødelagt.
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•   Anvend ikke strømforsyningen, hvis den er våd eller 
befinder sig i våde omgivelser.

•  Undgå at håndtere ladestationen med våde hænder.
•  Rengør jævnligt gribefladen.
•  Del ikke silikonehoveder med andre. 
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BEMÆRK: Billederne afspejler ikke  
produktdelenes egentlige størrelser.

SySTEMKOMpONENTER

Silikonehoved

Håndsæt

Tænd-/slukknap

Indikatorlys for  
opladning

Ladestation

Separat strømforsyning til stik
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Silikonehoveder og udvalg af 
renseprodukter
ageLOC® LumiSpa™ byder på et udvalg af silikonehoveder 
og aktiverende renseprodukter, så du har mulighed 
for at finde den optimale kombination til lige netop 
din hudtype.  
Silikonehoveder
Hvert ageLOC® LumiSpa™-silikonehoved har en 
nænsom og fin silikoneoverflade. Du har valget mellem 
to muligheder: Normal og fast. 

Normal 
Passer til normal 
eller kombineret hud       

Fast
Passer til fedtet 
hud

Udvalg af renseprodukter 
De aktiverende renseprodukter til ageLOC® LumiSpa™ 
er specialdesignede med henblik på at blive anvendt 
sammen med apparatet. Der er flere forskellige 
aktiverende renseprodukter at vælge imellem
til ageLOC® LumiSpa™ baseret på hudtype og personlig 
præference. Se nuskin.com for yderligere information.
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•  Lysene på håndsættets 
front viser batteriniveauet. 
En ravgul farve i den 
nederste tredjedel af 
håndsættet indikerer lavt 
batteriniveau.

•  Når batteriet løber tørt, vil 
lampen på den nederste 
tredjedel af håndsættet  
lyse ravgult og blinke to 
gange for til sidst at slukke 
helt.  For at beskytte 
batteriet sker dette kun 
de første par gange, 
du prøver at tænde for 
apparatet. Derefter vil 
apparatet ikke reagere, når 
du forsøger at tænde det.

•  Når du oplader enheden vil lysene på 
håndsættet blinke i 15 sekunder. Derefter blinker 
tænd-/slukknappen for at indikere, at enheden 
lader.

OpLADNING AF AGELOC® LUMISpA™

1
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•  Sørg for at enheden og silikonehovedet er 
helt tørre, før du sætter ageLOC® LumiSpa™  
i ladestationen. 

•  Sæt den ene ende af den separate strømledning 
i ladestationen. Tilslut den anden ende elnettet, 
og oplad apparatet i mindst 12 timer. Følges 
vejledningen for anbefalet anvendelse, bør 
apparatet holde strøm i 7 til 10 dage. Anvend 
ikke den separate strømforsyning i våde 
omgivelser.

•  Når du anbringer din enhed i ladestationen, vil 
lysene i håndsættet stråle kortvarigt og tænd-/
slukknappen vil lyse. Derefter blinker tænd-/
slukknappen for at indikere, at enheden lader.

•  Tænd-/slukknap lyser konstant, når enheden  
er fuldt opladt.
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ADVARSEL: De 
genopladelige batterier i 
ageLOC® LumiSpa™ kræver 
minimal ladning for at fungere 
ordentligt. For at sikre batteriet 
optimal levetid, anbefaler vi, at 
du oplader apparatet hver 
gang, det er ved at løbe tør for 
strøm, og undgår at opbevare 
apparatet i flere måneder af 
gangen uden at anvende det.
Hvis du presser enheden for 
hårdt mod huden, vil de 
modsatrettede bevægelser 

stoppe, og enheden vil vibrere langsomt en enkelt 
gang. Løft enheden en smule fra huden for at 
fortsætte behandlingen.
Hvis du skrubber ansigtet for voldsomt med 
enheden, stopper den modsatrettede bevægelse, 
og enheden vibrerer hurtigt flere gange lige efter 
hinanden. Lad enheden glide hen over ansigtet 
med langsomme korte bevægelser for at fortsætte 
behandlingen. Undgå området omkring øjnene.
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1

2

Montering af 
silikonehoved
•  Tag fat i silikonehovedets 

sider.
•  Tilpas hullet bag på 

silikonehovedet med den 
sorte, roterende aksel på 
håndsættet.

•  Tryk forsigtigt 
silikonehovedet ned over 
akslen, indtil det klikker 
sig fast.

Afmontering af 
silikonehoved
•  Tag fat i silikonehovedets 

sider.
•  Løft forsigtigt 

silikonehovedets top, og 
træk forsigtigt til det giver 
slip.

MONTERING OG AFMONTERING  
AF SILIKONEHOvED
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ageLOC® LumiSpa™ anvendes to gange om dagen. 
Brug den morgen og aften for det bedste resultat.        

TRIN 1
• Fugt ansigtet i lunkent vand.
•  Påfør ageLOC® LumiSpa™ 

aktiverende renseprodukt. 
Undgå øjenområdet.

TRIN 2
•  Væd silikonehovedet under 

rindende vand.  Tænd for 
enheden på tænd-/
slukknappen.

•  Hvert af de fire lys omkring 
knappen i midten lyser én 
gang, og silikonehovedet 
begynder derefter straks at 
arbejde. Det starter langsomt, 
før det når den normale 
hastighed.

SåDAN bRUGER DU AGELOC®  
LumiSpa™
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•  Bevæg silikonehovedet frem og 
tilbage over hver del af ansigtet i 
brede strøg. Undlad at skrubbe 
huden eller trykke for hårdt. Undgå 
området omkring øjnene.

•  ageLOC® LumiSpa™ holder en kort 
pause hvert 30. sekund for at 
advare dig om, at det er tid til at 
behandle et nyt område af ansigtet.

TRIN 3
•  Enheden stopper, når 

behandlingen er overstået, og 
slukker automatisk.

•  Vask dit ansigt med vand for at 
fjerne overskydende renseprodukt.

BEMÆRK
Tryk én gang på tænd-/slukknappen, hvis du ønsker 
at sætte enheden på pause. Tryk på tænd-/
slukknappen og hold den nede i 2 sekunder for at 
slukke enheden. ageLOC® LumiSpa™ er velegnet til 
at fjerne makeup.  Undlad dog at anvende enheden 
i området omkring øjnene.

1

2 3

4
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RENGøRING OG vEDLIGEHOLDELSE 
AF ageLOC® LumiSpa™
EFTER HVER ENESTE BEHANDLING:

•   Afmontér silikonehovedet. Rens 
det med vand, mens du fjerner 
overskydende renseprodukt. Tør 
silikonehovedet grundigt med et 
viskestykke.

•   Vask enheden med vand. 

•   Tør enheden med et viskestykke.

•   Vent med at montere silikonehovedet 
på enheden før begge dele er helt 
tørre.

•   Når enheden er helt tør, kan du sætte 
den i ladestationen.
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TEKNISKE SpECIFIKATIONER
Model: ageLOC® LumiSpa™
•  Separat strømforsyning til stik:
 •  Input: Nominel spænding 100-240V~, nominel 
frekvens 50-60Hz, nominel strømstyrke 0,3 A
 •  Output: 5,9V  1000mA. Må kun forsynes ved 
Safety Extra Low Voltage 5,9 V  (lavspænding fra 
strømkilder med beskyttende adskillelse)
•  Ladestation:
 •  Input: 5.9V  1000mA
•  ageLOC® LumiSpa™ enhed:
 •  Input: 5.9V  1000mA
Det er et batteridrevet apparat. Batteriet oplades 
inden i apparatet. De genopladelige batterier i 
ageLOC® LumiSpa™ kræver minimal ladning for 
at fungere ordentligt. For at sikre batteriet optimal 
levetid, anbefaler vi, at du oplader apparatet hver 
gang, det er ved at løbe tør for strøm, og undgår at 
opbevare apparatet i flere måneder af gangen uden 
at anvende det.
Elektromagnetistisk kompabilitet: Opfylder kravene 
for EMC Directive 2014/30/EU Sikkerhed: Opfylder 
kravene for Low Voltage Directive 2014/35/EU 
Enhedens og batteriets vægt: 28,7 g
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SERVIcE
Forsøg ikke at reparere apparatet selv. Garantien 
vil i så tilfælde bortfalde. Der er ingen dele inde 
i enheden, som skal betjenes af forbrugeren. 
Referér venligst til garantisektionen for nærmere 
information om service.
bORTSKAFFELSE AF ENHEDEN
ageLOC® LumiSpa™ skal bortskaffes korrekt i 
henhold til lokale love og bestemmelser.  Da 
ageLOC® LumiSpa™ indeholder elektriske 
komponenter og en batteripakke, der består af 
NiMH (Nikkel, metal og hydrid), må den ikke 
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Når 
dette produkts livscyklus er forbi, skal det afleveres 
på en genbrugsplads, der er godkendt af de lokale 
myndigheder. På denne måde kan nogle materialer 
genindvindes og genbruges. 
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GARANTI
begrænset toårig garanti: Nu Skin® garanterer, at 
apparatet er fri for fejl og mangler i materialer og 
udførelse i en periode på to år fra leveringsdatoen. 
Denne garanti dækker ikke beskadigelse af 
produktet, som skyldes forkert brug eller uheld. 
Hvis produktet går i stykker inden for den toårige 
garantiperiode, kan du kontakte dit lokale Nu Skin®-
kontor og aftale udskiftning eller reparation af 
produktet. Du skal kunne fremvise en kvittering, der 
viser leveringsdatoen. Nu Skin® forbeholder sig 
retten til at undersøge apparatet. Garantien 
påvirker ikke nærværende lovgivning angående 
køb. Sådanne rettigheder vil være beskyttede. 
Garantien er gældende i Østrig, Belgien, Tjekkiet, 
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, 
Island, Irland, Israel, Italien, Luxembourg, Norge, 
Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, 
Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweitz, Holland, 
Ukraine og Storbritannien.
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Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (Gælder i EU 
og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at 
produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal 
i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til 
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. 
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de 
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en 
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding 
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere 
oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos dit 
renovationsselskab.

CE-mærkningen betyder, at producenten har kontrolleret, at produktet 
overholder EU’s sikkerheds, - sundheds og miljømæssige krav. Det er 
en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og 
muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked.

EAC-mærkningen angiver, at produktet overholder de standarder, der 
er opsat af medlemsstaterne i den eurasiske toldunion.
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