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ALGEMENE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De ageLOC® LumiSpa™ is ontwikkeld voor gebruik 
door volwassenen. Personen met beperkte fysieke, 
sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek 
aan kennis en ervaring en kinderen ouder dan 16 jaar 
mogen het toestel alleen gebruiken als ze onder 
toezicht staan of instructies krijgen betreffende het 
veilige gebruik van het toestel en ze de gevaren 
begrijpen. De ageLOC® LumiSpa™ is geen speelgoed 
en kinderen mogen er niet mee spelen of gebruik 
van maken. De reiniging en het onderhoud van het 
toestel dienen niet te gebeuren door kinderen.
VOORZORGSMAATREGELEN EN
 WAARSCHUWINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
•   Gebruik de voedingsadapter met verwijderbare 

kabel niet in een vochtige omgeving of in de buurt 
van badkuipen, douches, wastafels of andere 
waterreservoirs. Het is belangrijk dat de adapter niet 
in water kan vallen.

•   De ageLOC® LumiSpa™ is veilig voor gebruik in de 
douche of in een vochtige omgeving. Het oplaadstation 
mag echter niet in contact komen met water.
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•   De ageLOC® LumiSpa™ bevat batterijen die niet 
vervangen kunnen worden. Om de batterij op te 
laden, mag alleen de meegeleverde voedingsadapter 
gebruikt worden. Steek de verwijderbare voedingskabel 
in het oplaadstation. Steek de adapter in een 
stopcontact en laad het toestel minstens 12 uur op. 
Bij aanbevolen gebruik zal het volledig opgeladen 
toestel minstens een week meegaan.

•   Plaats het toestel nooit in de buurt van of op een 
radiator, verwarmingselement of andere hittebron. 
Laat het nooit lange tijd staan in een extreem warme 
of koude omgeving. De bewaartemperatuur voor 
het toestel ligt tussen 10°C en 45°C. Voor een 
optimale levensduur van de batterij raden we aan 
temperaturen van meer dan 30°C te vermijden.

•   Gebruik geen sterke chemische producten of 
schuurmiddelen op de ageLOC® LumiSpa™.

•   Houd het toestel buiten het bereik van kinderen.
•   Gebruik het toestel niet wanneer het siliconen 

opzetstuk beschadigd is.
•   Gebruik het toestel alleen volgens de gebruiksaanwijzing 

en breng niet te veel product aan op uw gelaat voor 
een optimaal gebruik van het siliconen opzetstuk.
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•   Respecteer de ingestelde gebruikstijden van het 
toestel. Gebruik het toestel niet langer of vaker dan 
aanbevolen.

•   Ga van het ene gelaatsdeel naar het andere en 
gebruik het toestel niet te lang op hetzelfde stukje 
huid.

•   Gebruik het toestel alleen volgens de gebruiksaanwijzing 
en gebruik het niet op een aangetaste huid of verheven 
moedervlekken.

•   Gebruik het toestel niet wanneer het beschadigd 
of stuk lijkt te zijn om verwondingen te voorkomen.

•   Gebruik de voedingskabel niet wanneer hij nat 
geworden is of in een vochtige omgeving ligt.

•   Raak het oplaadstation niet aan met natte handen.
•   Maak de handgreep regelmatig schoon.
•   Deel het siliconen opzetstuk niet met andere personen.
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OPMERKING: de afbeeldingen zijn niet op ware 
grootte afgedrukt.

SySTEEMONDERDELEN

Siliconen opzetstuk

Greep

Aan/uit-knop

Oplaadindicator

Oplaadstation

Verwijderbare voedingskabel



7

SILICONEN OPZETSTUKKEN VOOR DE 
ageLOC® LUMISPA™ EN OPTIES MET DE 
ageLOC® ACTIVERENDE REINIGERS 
De ageLOC® LumiSpa™ biedt een keuze aan siliconen 
opzetstukken en activerende reinigers, zodat u de 
ideale combinatie kunt vinden voor uw huidtype. 
Siliconen opzetstukken
Ieder opzetstuk van de ageLOC® LumiSpa™ bestaat 
uit een zachte, siliconen voorzijde die niet schuurt. Er 
zijn twee soorten opzetstukken: Normaal en Hard. 

Normaal 
Voor de normale tot 
gecombineerde huid     

Hard
Voor de vette huid

Opties met de activerende reinigers 
De activerende reinigers voor de ageLOC® LumiSpa™ 
zijn ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de 
ageLOC® LumiSpa™. De activerende reinigers bieden 
verschillende opties op basis van huidtype en persoonlijke 
voorkeur. Ga naar nuskin.com voor meer informatie.
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•  De lampjes op de 
voorzijde van de greep 
geven de batterijstroom 
aan. Wanneer de batterij 
bijna leeg is, verschijnt er 
een oranje lichtje op het 
onderste derde deel van 
de greep.

•  Wanneer de batterij leeg 
is, wordt het lichtje op het 
onderste derde deel van 
de greep  oranje. Het zal 
tweemaal knipperen en 
dan volledig uitvallen. Om 
de batterij te sparen, 
gebeurt dit enkel de eerste 
één of twee keer dat u het 
toestel probeert aan te 
zetten. Daarna zal het 
toestel niet meer reageren 
wanneer u het probeert 
aan te zetten.

DE ageLOC® LUMISPA™ OPLADEN

1
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•  Wanneer u het toestel oplaadt, zullen de lampjes 
op de greep van de ageLOC® LumiSpa™ 
gedurende 15 seconden knipperen. Daarna zal 
de aan/uit-knop pulseren om aan te geven dat 
het toestel aan het opladen is.

•  Zorg dat het toestel en het opzetstuk 
volledig droog zijn wanneer u de ageLOC® 
LumiSpa™ in het laadstation plaatst.

•  Steek de verwijderbare voedingskabel in het 
oplaadstation. Steek de adapter in een 
stopcontact en laad het toestel minstens 12 uur 
op. Bij aanbevolen gebruik zal het volledig 
opgeladen toestel 7 tot 10 dagen meegaan. 
Gebruik de voedingsadapter met verwijderbare 
kabel niet in een vochtige omgeving.

•  Wanneer u het toestel in het oplaadstation 
plaatst, zullen de lampjes op de greep van de 
ageLOC® LumiSpa™ kort oplichten en zal de 
aan/uit-knop blijven branden. Daarna zal de aan/
uit-knop traag pulseren om aan te geven dat het 
toestel aan het opladen is.

•  De aan/uit-knop blijft branden wanneer het 
toestel volledig opgeladen is.
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WAARSCHUWING: 
Oplaadbare batterijen, zoals 
die in de ageLOC® LumiSpa™, 
hebben altijd een minimale 
lading nodig om naar behoren 
te kunnen functioneren. Voor 
een optimale levensduur van 
de batterij raden we aan het 
toestel op te laden bij indicatie 
van een bijna lege batterij en 
het niet maandenlang 
ongebruikt te laten liggen.
Als u het toestel te hard tegen 
uw huid aandrukt, stoppen de 

contra-oscillerende bewegingen en zal het toestel 
eenmaal traag trillen. Til het toestel lichtjes op om 
verder te gaan.
Als u uw gelaat te agressief scrubt met het toestel, 
stoppen de contra-oscillerende bewegingen en zal 
het toestel meermaals snel trillen. Glijd met toestel 
over uw gelaat met trage, grote bewegingen om 
verder te gaan. Vermijd de huid rond de ogen.
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Het opzetstuk op de 
ageLOC® LumiSpa™ 
bevestigen
•  Neem het opzetstuk aan 

de zijkanten vast.
•  Plaats de achterzijde van 

het opzetstuk met de 
opening op de zwarte 
draaias van de greep van 
de LumiSpa.

•  Druk het opzetstuk 
voorzichtig op de draaias 
totdat u een klik hoort.

Het opzetstuk van de 
ageLOC® LumiSpa™ 
verwijderen
•  Neem het opzetstuk aan 

de zijkanten vast.
•  Trek voorzichtig aan de 

bovenzijde van het 
opzetstuk totdat het loslaat.

HET SILICONEN OPZETSTUK  
BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN 
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Het ageLOC® LumiSpa™-systeem dient tweemaal 
per dag gebruikt te worden. Gebruik het ‘s 
ochtends en ‘s avonds voor de beste resultaten.     

STAP 1
•  Maak uw gelaat nat met lauw 

water.
•  Breng de activerende reiniger 

voor de ageLOC® LumiSpa™ 
op uw gelaat aan. Vermijd de 
huid rond de ogen.

STAP 2
•  Maak het opzetstuk van de 

ageLOC® LumiSpa™ nat door 
het onder de kraan te houden. 
Druk op de aan/uit-knop om 
het toestel aan te zetten.

•  Elk van de vier lampjes rond 
de middelste knop zullen 
eenmaal knipperen en het 
opzetstuk zal onmiddellijk 
eerst traag en daarna met een 
normale snelheid beginnen te 
contra-oscilleren.

HET ageLOC® LUMISPA™-SySTEEM 
GEBRUIKEN
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•  Verplaats het siliconen opzetstuk 
met trage, grote bewegingen heen 
en weer over een gelaatsdeel. 
Gebruik geen schurende 
bewegingen, beweeg niet te snel 
over uw gelaat of druk niet te hard 
en vermijd de huid rond de ogen.

•  De ageLOC® LumiSpa™ zal om de 
30 seconden drie keer kort 
pauzeren om eraan te herinneren 
dat het tijd is om naar het volgende 
gelaatsdeel te gaan.

STAP 3
•  Het toestel stopt wanneer de 

sessie voltooid is en schakelt 
zichzelf uit.

•  Spoel uw gelaat met water om 
productrestanten te verwijderen.

OPMERKINGEN
Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het toestel op 
pauze te zetten. Om het toestel uit te schakelen, drukt 
u gedurende 2 seconden op de aan/uit-knop. De 
ageLOC® LumiSpa™ is geschikt voor het verwijderen 
van make-up. Het wordt echter afgeraden om het 
toestel op de huid rond de ogen te gebruiken.

1

2 3

4
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REINIGING EN ONDERHOUD VAN 
DE ageLOC® LUMISPA™
NA ELK GEBRUIK:

•  Verwijder het opzetstuk van het 
toestel. Spoel het met water en wrijf 
om productrestanten te verwijderen. 
Droog het opzetstuk zorgvuldig af 
met een handdoekje.

•  Spoel het toestel af onder stromend 
water. 

•  Droog het toestel af met een 
handdoekje.

•  Bevestig het siliconen opzetstuk pas 
op het toestel wanneer beide 
onderdelen volledig droog zijn.

•  Plaats het toestel in het laadstation 
wanneer het volledig droog is.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model: ageLOC® LumiSpa™
• Voedingsadapter:
 •   Ingang: nominale spanning 100-240V~, 

nominale frequentie 50-60Hz, nominale stroom 
0,3A

 •   Uitgang: 5,9V  1000mA. Mag alleen gevoed 
worden bij een zeer lage veiligheidsspanning 
van 5,9V  

• Oplaadstation:
 •  Ingang: 5,9V  1000mA.
• ageLOC® LumiSpa™:
 •  Ingang: 5,9V  1000mA.
Dit toestel werkt op batterijen. De batterij wordt 
opgeladen in het toestel zelf. Oplaadbare batterijen, 
zoals die in de ageLOC® LumiSpa™, hebben altijd 
een minimale lading nodig om naar behoren te 
kunnen functioneren. Voor een optimale levensduur 
van de batterij raden we aan het toestel op te laden 
bij indicatie van een bijna lege batterij en het niet 
maandenlang ongebruikt te laten liggen.
Elektromagnetische compatibiliteit: voldoet aan de 
voorwaarden van de EMC-richtlijn 2014/30/EU
Veiligheid: voldoet aan de voorwaarden van de 
laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Gewicht van het toestel en de batterij: 214,28 g
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REPARATIE
Probeer het toestel niet zelf te repareren. 
Hierdoor vervalt de garantie. Het apparaat bevat 
geen interne onderdelen die door de gebruiker 
onderhouden kunnen worden. Raadpleeg het punt 
‘Garantie’ voor reparaties.
VERWIJDERING VAN HET TOESTEL
De ageLOC® LumiSpa™ dient correct verwijderd te 
worden volgens de plaatselijke wet- en regelgeving. 
De ageLOC® LumiSpa™ bevat elektronische 
onderdelen en een batterij van het type NiMH 
(Nikkel-Metaalhydride) en moet dus gescheiden 
van het huishoudelijk afval verwijderd worden. 
Wanneer de ageLOC® LumiSpa™ het einde van 
zijn levensduur bereikt heeft, dient u gebruik te 
maken van de beschikbare inleverings- en 
inzamelingssystemen in uw land. Op die manier 
kunnen sommige materialen gerecycled of 
teruggewonnen worden.
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GARANTIE
Garantie beperkt tot twee jaar: Nu Skin® biedt een 
garantie van twee jaar op de materialen en het 
vakmanschap van uw apparaat vanaf de 
oorspronkelijke datum van levering bij u. Deze 
garantie dekt geen schade aan het product als 
gevolg van verkeerd gebruik of ongeval. Als het 
product binnen de garantieperiode van twee jaar 
defect raakt, neem dan contact op met uw 
plaatselijke ondersteunende dienst van Nu Skin® 
om het product te repareren of te vervangen. Er 
kan u gevraagd worden een formeel 
ontvangstbewijs met de leveringsdatum voor te 
leggen. Nu Skin® behoudt zich het recht voor om 
het toestel te inspecteren. Deze garantie heeft 
geen invloed op uw wettelijke rechten volgens de 
wetgeving van het land van aankoop, deze rechten 
blijven beschermd. Deze waarborg is geldig in 
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, 
Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-
Afrika, Zweden en Zwitserland.



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met 
systemen voor gescheiden ophaling)
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit 
product niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval, maar 
dat het teruggebracht dient te worden naar een inzamelpunt voor 
het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit 
product correct te verwijderen, helpt u de negatieve gevolgen te 
voorkomen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben 
voor het milieu en de gezondheid. Het recyclen van materialen 
draagt bij aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer 
informatie over het recyclen van dit product kunt u terecht bij uw 
afvalverwijderingsdienst.

De CE-markering geeft aan dat de fabrikant gecontroleerd heeft dat dit 
product voldoet aan de EU-eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid 
en milieu. Het is een indicator voor de overeenstemming van een product 
met de EU-wetgeving en maakt het vrije verkeer van producten binnen 
de Europese markt mogelijk.

De EAC-markering (EurAsian Conformity Mark) is een markering 
die gedrukt moet worden op een product om aan te tonen dat het 
voldoet aan de normen van de douane-unie. 
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