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INSTRUÇÕES GERAIS DE 
SEGURANÇA
O aparelho ageLOC® LumiSpa™ foi desenhado para 
ser usado por adultos. Este aparelho pode ser usado 
por pessoas com idade superior a 16 anos e mesmo 
por pessoas com reduzidas capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais, desde que tenham supervisão 
ou tenham recebido instruções sobre a utilização 
segura do aparelho. Além disso, devem também 
compreender os perigos envolvidos. O aparelho 
ageLOC® LumiSpa™ não é um brinquedo e as crianças 
não devem utilizá-lo nem brincar com o mesmo. A 
limpeza e a manutenção não devem ser feitas por 
crianças.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA UMA 
UTILIZAÇÃO SEGURA
•   Não utilize o cabo de alimentação em ambientes 

húmidos, perto de banheiras, chuveiros, bacias ou 
outros recipientes que contenham água. O cabo 
deve ser colocado num local onde não possa cair 
na água.

•   O aparelho ageLOC® LumiSpa™ é seguro para usar 
no duche ou num ambiente húmido. No entanto, 
a base de carregamento não deve ser exposta à 
água.
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•   O ageLOC® LumiSpa™ contém baterias não 
substituíveis. Para recarregar a bateria, utilize apenas 
a unidade de alimentação removível fornecida com 
o aparelho. Ligue o cabo de alimentação à base de 
carregamento. Ligue o cabo de alimentação a uma 
tomada e carregue o aparelho durante pelo menos 
12 horas. Com utilização normal, o aparelho carregado 
deve funcionar pelo menos durante uma semana.

•   Nunca coloque o aparelho perto ou sobre um radiador, 
aquecimento ou qualquer outra fonte de calor. Evite 
deixar o aparelho em ambientes excessivamente 
quentes ou frios por longos períodos de tempo. O 
aparelho deve ser armazenado a uma temperatura 
entre 10°C e 45°C. Para uma duração ideal da bateria, 
aconselhamos a evitar temperaturas superiores a 
30°C.

•   Não use produtos químicos ou abrasivos no aparelho 
ageLOC® LumiSpa™.

•   Manter fora do alcance das crianças.
•   Não use o aparelho se o disco de silicone estiver 

danificado.
•   Utilize o aparelho apenas da forma indicada e não 

aplique demasiado produto de limpeza no rosto 
para um bom funcionamento do disco de silicone. 
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•   Utilize o aparelho apenas durante o tempo de 
aplicação indicado no mesmo. Não utilize durante 
mais tempo ou mais frequentemente do que necessário.

•   Deslize de uma área do rosto para outra e não utilize 
durante demasiado tempo numa só área do rosto.

•   Utilize o dispositivo apenas como indicado e não 
utilizar sobre pele danificada ou sobre sinais 
sobressaídos.

•   Não utilize o aparelho se este parecer danificado, 
a fim a evitar lesões.

•   Não utilize o cabo de alimentação se este ficar 
molhado ou se se encontrar num ambiente húmido.

•   Não manuseie a base de carregamento com as 
mãos molhadas.

•   Limpe regularmente o punho.
•   Não partilhe os discos de silicone com outras pessoas.
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NOTA: a imagem não corresponde ao 
tamanho atual.

COMpONENTES DO SISTEMA

Disco de silicone

Aparelho 
portátilBotão Ligar/Desligar

Luz indicadora de 
carregamento

Base de  
carregamento

Cabo de alimentação removível
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DISCOS DE SILICONE ageLOC® 
LumiSpa™ E LÍQUIDOS DE LIMpEZA 
ATIVANTES ageLOC® 
ageLOC® LumiSpa™ oferece diversos discos de silicone 
e líquidos de limpeza ativantes, para que possa encontrar 
a combinação ideal para o seu tipo de pele.  
Discos de silicone
Cada disco de silicone ageLOC® LumiSpa™ possui 
uma face de silicone suave e não abrasiva. Existem 
duas opções de discos disponíveis: Normal e Rígido. 

Normal 
Para peles  
normais e mistas             

Rígido
Para peles oleosas

Opções de líquidos de limpeza  
Os líquidos de limpeza ativantes ageLOC® LumiSpa™ 
foram criados para ser compatíveis com o aparelho 
ageLOC® LumiSpa™. Existem diversas opções de 
líquidos de limpeza ativantes ageLOC® LumiSpa™, 
baseados no seu tipo de pele e preferências pessoais. 
Consulte nuskin.com para mais informações.
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•  As luzes na frente do 
aparelho indicam a carga 
da bateria. Quando a luz 
âmbar ocupa apenas um 
terço da parte inferior 
do aparelho, a bateria 
encontra-se fraca.

•  Quando a bateria se 
esgota, a luz no aparelho 
torna-se âmbar  e pisca 
duas vezes, apagando-se 
depois completamente. De 
forma a proteger a bateria, 
isso só ocorrerá durante a 
primeira ou segunda vez 
que tentar ligar o aparelho. 
Após isto, o aparelho 
deixará de reagir quando o 
tentar ligar.

•  Ao carregar o aparelho, as luzes do ageLOC® 
LumiSpa™ piscarão durante 15 segundos. Depois 
o botão Ligado/Deligado piscará, indicando que 
o aparelho está a carregar.

CARREGAMENTO DO ageLOC® 
LUMISpA™
1
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•  Antes de colocar o ageLOC® LumiSpa™ na base 
de carregamento, assegure-se que o aparelho 
e o disco estão completamente secos.

•  Ligue o cabo de alimentação à base de 
carregamento. Ligue o cabo de alimentação 
a uma tomada e carregue o aparelho durante 
pelo menos 12 horas. Se for utilizado conforme 
recomendado, o aparelho carregado deve 
funcionar de 7 a 10 dias. Não utilize o cabo de 
alimentação em ambientes húmidos.

•  Quando colocar o aparelho na base de 
carregamento, as luzes do ageLOC® LumiSpa™ 
acendem-se por um curto período e o botão 
Ligar/Desligar permanece aceso. Depois 
o botão Ligar/Desligar piscará lentamente, 
indicando que o aparelho está a carregar.

•  O botão Ligar/Desligar mantém-se ligado 
quando o aparelho estiver completamente 
carregado.
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AVISO: as baterias 
recarregáveis, como as usadas 
no ageLOC® LumiSpa™, 
devem ter uma carga mínima 
para funcionarem 
corretamente. Para uma maior 
duração da bateria, 
aconselhamos a carregar o 
aparelho sempre que este 
indicar que a bateria está fraca. 
Deve também evitar 
armazenar o aparelho durante 
meses sem o utilizar.
Se pressionar demasiado o 

aparelho sobre a pele, o movimento pára e o 
aparelho vibra uma vez lentamente. Levante o 
aparelho ligeiramente para reiniciar a aplicação.
Se movimentar demasiado o aparelho sobre a pele, 
o movimento pára e o aparelho vibra várias vezes 
rapidamente. Deslize o aparelho pelo rosto com 
movimentos lentos e amplos para reiniciar a 
aplicação,evitando a área dos olhos.
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1

2

Colocação do disco do 
ageLOC® LumiSpa™
•   Pegue na parte lateral do 

disco.
•   Alinhe o orifício da parte 

de trás do disco com o 
eixo rotativo do LumiSpa.

•   Empurre suavemente o 
disco sobre o eixo até que 
fique fixo.

Retirar o disco do 
ageLOC® LumiSpa™
•   Pegue na parte lateral  

do disco.
•   Puxe suavemente o disco 

até que este se solte.

MONTAGEM E DESMONTAGEM  
DO DISCO DE SILICONE
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ageLOC® LumiSpa™ deve ser usado duas vezes 
por dia. Use de manhã e à noite para conseguir os 
melhores resultados.          

1
•   Humedeça o rosto e o 

pescoço com água tépida.
•   Aplique ageLOC® LumiSpa™ 

Activating Cleanser no rosto 
evitando a área dos olhos.

2
•   Humedeça o disco do 

ageLOC® LumiSpa™ 
colocando-o sob água 
corrente. Ligar depois o 
aparelho premindo o botão 
Ligar/Desligar.

•   Cada uma das quatro luzes à 
volta do botão central pisca 
uma vez e o disco começa de 
imediato a funcionar, primeiro 
lentamente e em seguida à 
velocidade normal.

UTILIZAÇãO DO SISTEMA  
ageLOC® LUMISpA™
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•   Deslizar o disco de silicone sobre o 
rosto com movimentos amplos. 
Não esfregar nem premir com 
demasiada força. Não movimentar 
sobre o rosto demasiado 
rapidamente. Evitar a área dos 
olhos.

•   A cada 30 segundos, o aparelho 
ageLOC® LumiSpa™ pára 
brevemente para que o possa 
deslocar para outra zona do rosto.

3
•   O aparelho pára no final da 

aplicação e desliga-se 
automaticamente.

•   Enxague o rosto com água para 
retirar eventuais resíduos de 
líquido de limpeza.

NOTAS
Se desejar pausar o aparelho, basta premir uma vez 
o botão Ligar/Desligar a qualquer momento. Para 
desligar o aparelho, pressione e mantenha 
pressionado o botão Ligar/Desligar durante 2 
segundos. ageLOC® LumiSpa™ é também indicado 
para a remoção de maquilhagem. No entanto, não 
deve utilizar o aparelho na área por volta dos olhos.

1

2 3

4
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LIMpEZA E MANUTENÇãO DE 
ageLOC® LUMISpA™
APóS CADA UTILIZAÇÃO:

•   Retire o disco do aparelho. Passe-o 
por água, esfregando para retirar o 
produto de limpeza em excesso. 
Limpe o disco cuidadosamente com 
uma toalha.

•   Passe o aparelho por água. 

•   Seque-o com um pano.

•   Apenas deve voltar a colocar o disco 
no aparelho quando ambas as peças 
estiverem completamente secas.

•   Coloque o aparelho na base de 
carregamento quando este estiver 
completamente seco.
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ESpECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo: ageLOC® LumiSpa™
• Unidade de alimentação:
 •   Entrada: tensão nominal 100-240V~, Frequência 

nominal 50-60Hz, Corrente nominal 0,3A
 •   Saída: 5,9V  1000mA. A tensão de saída não 

deve exceder os 5,9V  (tensão de segurança 
extra baixa)  

• Base de carregamento:
 •  Entrada: 5,9V  1000mA.
• Aparelho ageLOC® LumiSpa™:
 •  Entrada: 5,9V  1000mA.
O aparelho é alimentado a bateria. A bateria é carregada 
no interior do aparelho. As baterias recarregáveis, como 
as usadas no ageLOC® LumiSpa™, necessitam de uma 
carga mínima para funcionarem  corretamente. Para 
uma maior duração da bateria, aconselhamos a carregar 
o aparelho sempre que o mesmo indicar que a bateria 
está fraca. Deve evitar também armazenar o aparelho 
durante meses sem o utilizar.
Compatibilidade eletromagnética: o aparelho está 
em conformidade com os requisitos da Diretiva EMC 
2004/108/CE.
Segurança: o aparelho está em conformidade com os 
requisitos da diretiva 2014/35/CE sobre baixa voltagem.
Peso do aparelho e bateria: 214,28 g
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REPARAÇÕES
Não tente reparar o aparelho. Isso anulará a 
garantia. O aparelho não contém peças interiores 
que exijam manutenção por parte do utilizador. 
Consulte a secção sobre garantia para mais 
informações sobre manutenção.
ELIMINAÇãO DO ApARELHO
Deverá eliminar o ageLOC® LumiSpa™ de acordo 
com as leis e regulamentos locais. Uma vez que o 
ageLOC® LumiSpa™ contém componentes 
eletrónicos e uma bateria de NiMH (hidreto de 
metal de níquel), o aparelho deve ser eliminado 
separadamente do lixo doméstico. Quando 
ageLOC® LumiSpa™ atingir o fim da vida útil, 
utilize os sistemas de recolha disponíveis no seu 
país. Alguns componentes podem ser reciclados ou 
recuperados.



17

GARANTIA
Garantia limitada de dois anos: a Nu Skin® fornece 
garantia sobre defeitos de material e fabrico 
durante um período de dois anos a partir da data 
original de compra. Esta garantia não cobre danos 
no aparelho resultantes de uso indevido ou 
acidente. Se o aparelho apresentar defeitos durante 
o período de garantia de 2 anos, entre em contacto 
com o seu escritório local da Nu Skin para solicitar a 
sua reparação ou substituição. Poderá ser 
necessário apresentar um recibo oficial de compra 
com data. A Nu Skin® reserva-se o direito de 
examinar o aparelho. Esta garantia não afeta os 
seus direitos legais na legislação específica para o 
país de compra, esses direitos mantêm-se 
protegidos. Esta garantia é válida na África do Sul, 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, 
Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hungria, 
Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Luxemburgo, 
Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Roménia, Rússia, Suécia, Suíça e 
Ucrânia.



Eliminação de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos Usados (aplicável 
na União Europeia e noutros países europeus com regimes de recolha 
seletiva)
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não 
deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue 
no ponto de recolha indicado para reciclagem de equipamentos 
elétricos e eletrónicos. A eliminação correta do aparelho ajuda a evitar 
potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde 
humana derivados do manuseamento indevido de resíduos deste 
produto. A reciclagem de materiais ajuda a preservar os recursos 
naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste 
produto, contacte o seu serviço de eliminação de lixos domésticos.

A marca CE indica que o fabricante verificou se o produto cumpre os 
requisitos da UE em matéria de segurança, saúde ou ambiente. Esta 
marca é um indicador da conformidade de um produto com a legislação 
europeia, permitindo a livre circulação de produtos no mercado europeu.

A Marca EAC (marca de conformidade da união económica 
euroasiática) é uma marca afixada em produtos conformes à norma 
da União Aduaneira.
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