Quick Start Guide
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Velkommen til ageLOC Me®, en helt ny tilgang til
aldersbekæmpende hudpleje. ageLOC Me omfatter fem
effektive hudplejeprodukter, en smart hudvurdering og en unik
dispenseringsenhed, der er tilpasset til dig af dig.

AGELOC ME® KOMPONENTER
Inden du indstiller din enhed, skal du sørge for at have alle de relevante komponenter.
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4 AA batterier

Produktet dispenseres her
Klar-til-dispenseringsindikator

Hvælving

PRODUKTPATRONER
Dagcreme

Natcreme

Tre (3)
Serum-patroner

REJSEBEHOLDER

Serumpatronholder

Enhedsforbinder

Se afsnittet om Transporttilstand i brugermanualen til
ageLOC Me® (findes på din ageLOC Me Skin Assessment
app eller microsite) for at få flere oplysninger om, hvordan
rejsebeholderen og transporttilstand anvendes.
De viste komponenter er ikke i den faktiske størrelse.
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I. SÅDAN SAMLES PATRONERNE
Produktpatronerne indeholder en dagcreme, en natcreme og tre serum. Sørg
for at fjerne de gennemsigtige beskyttelseslåg fra hvert produkt og følg
herefter nedenstående trin for at samle patronerne.
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Åbn enhedens låg og isæt den lyseblå
patron med dagcreme i positionen
øverst til venstre. Den klikker på plads.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Fjern ikke plastichætten med den gummilignende
ventil fra produktet.

RIDGES
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SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
KASSÉR

Isæt den mørkeblå patron med
natcreme i positionen øverst til højre.
Den klikker på plads.
KASSÉR

3

Tag serum-patronholderen og hold den
således, at de tre huller er nederst.

TOP

BUND

4

KLIK

TOP

Sæt de tre serum-patroner i serumpatronholderen i tilfældig rækkefølge.
•F
 jern det gennemsigtige
beskyttelseslåg fra hver serum-patron.

KASSÉR

KLIK

•S
 æt hver serum-patron i holderen
med BUNDEN FØRST, og klik den
farvede hættes forhøjede hjørne på
plads under den øverste ring.
•D
 et kan være nødvendigt at vrikke lidt
for at få den til at passe.
Rækkefølgen af serum i holderen er
ligegyldig.
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SERUMPATRONHOLDER

Sæt toppen af enhedens konnektor
(hvid side) ind i bunden af serumpatronholderen, så den klikker på plads.
Sørg for, at enhedens konnektor er
monteret på serum-patronholderen
for at færdiggøre
serum-patronsættet, inden du går
videre til Trin 6.

KLIK

ENHEDENS KONNEKTOR

6

Isæt serum-patronsættet i enheden.
• Isæt det færdige sæt fra trin 5 i positionen
midt på forsiden af enheden.
• Den grå bund på enhedens konnektor går
ned i enheden.
•D
 u hører et klik, når serum-patronsættet
sættes korrekt i.
• Luk låget.
‘CLICK’

‘CLICK’

Hvis du allerede har sat batterier i, vil ageLOC Me®
enheden bede dig bekræfte, at de patroner med
dagcreme, natcreme og serum, du har sat i, er nye.
Brug pileknapperne (
) til at vælge JA
for hvert produkt, og tryk derefter på Vælg-knappen
( ).
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KNAPSYMBOLER
VENSTRE KNAP
Til at bevæge sig mod venstre
gennem valgmulighederne på
skærmen

HØJRE KNAP
Til at bevæge sig mod højre
gennem valgmulighederne på
skærmen

TILBAGE-KNAP
Tager brugeren tilbage til det
foregående skærmbillede

VÆLG/BEKRÆFT-KNAP
Til at bekræfte menuvalg

MENU-KNAP
Dag/nat-systemer
• Levering af rejseprodukter
• Indstillinger
• Levering af enkelt produkt
• Lås/lås op

SYMBOLER PÅ
DISPLAYET
Dagcreme

Natcreme

SERUM

DISPENSERING

DA

II. INDSTILLING AF DIN AGELOC ME® ENHED

1

ISÆTNING AF BATTERIER
• Fjern dækslet til batteriskuffen i bunden
af enheden.
• Isæt fire (4) AA-batterier med den
flade ende af batteriet (-) vendt mod
fjederen.
• Sæt dækslet på igen.
* Brug kun mærkevarebatterier af høj kvalitet,
enten lithium-eller alkaline-batterier i din
ageLOC Me enhed.
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VÆLG SPROG
• Hvis enheden er slukket, tændes den ved
at trykke let på Menu-knappen ( ).
• Brug pileknapperne (
) til at finde dit
sprog.
• Tryk på Vælg-knappen ( ) for at
bekræfte dit valg.
BEMÆRK: Standardindstillingen for sprog er
engelsk. Du kan til enhver tid ændre dit valg af sprog
i menuen Indstillinger.
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INDSTIL AKTUELT KLOKKESLÆT
• Brug pileknapperne (
) til at vælge
12- eller 24-timers tidsformat.
• Tryk på Vælg-knappen ( ) for at bekræfte
dit valg.
• Hvis du vælger 12-timers tidsformat, skal du
vælge a.m. eller p.m.
• Indstil timetallet med venstrepilen ( ) for at
gå ned og med højrepilen ( ) for at gå op,
og tryk derefter på Vælg-knappen ( ).
• Indstil minuttallet med venstrepilen ( ) for
at gå ned og med højrepilen ( ) for at gå
op, og tryk derefter på Vælg-knappen ( ).
BEMÆRK: Det er vigtigt, at du indstiller det aktuelle
klokkeslæt, så ageLOC Me kan dispensere dag- eller
natproduktet korrekt.

LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU
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ON-SCREEN SYMBOLS

III. PRODUKTDISPENSERING
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

MORGENRUTINE
Der dispenseres to produkter hver
morgen
• Serum
• Dagcreme

SERUM

DELIVER

AFTENRUTINE
Der dispenseres to produkter
hver aften
• Serum
• Natcreme

Følg hvert trin, der vises på enhedens display. Hvis du ikke når at se et
skærmbillede, trykkes på Tilbage-knappen ( ) for at få det vist igen.
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Du kan vække enheden fra dvaletilstand ved at
placere hånden kortvarigt foran hvælvingen.
•B
 aseret på tidspunktet på dagen vises
logoet for enten morgen- eller aftenrutine i to
sekunder.

•S
 kærmbilledet Bekræft vises, når enheden
er klar til at dispensere dine produkter.
•T
 ryk på Vælg-knappen ( ), hvis du er klar
til at modtage serum.
•N
 år der vises en hånd og serum i displayet,
placeres fingerspidserne i hvælvingen.
(Logoet på bunden af hvælvingen blinker,
når enheden er klar til at dispensere et
produkt.)

• Enheden dispenserer serum på
fingerspidserne.

• Vent til displayet viser serum komplet.
•F
 jern fingerspidserne fra hvælvingen
og påfør serum i ansigtet.

4. Serum dispensing

6
in
is visible

de

light flashes in sync with graphical drip

serum doses
reduces by 1

serum icon animates
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9. Moisturizer dispensing
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=

9
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•D
 er vises en hånd og fugtighedscreme
i displayet for at angive, at enheden er
klar til at dispensere creme.
=

nd in
ht is visible
spense

5. Serum -1 dose

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

•P
 lacer fingerspidserne i hvælvingen
igen
for at modtage creme.
10. Moisturizer -1 dose

•V
 ent til displayet viser
day moisturizer doses
fugtighedscreme
komplet.
reduces by 1
•F
 jern fingerspidserne fra hvælvingen
og påfør creme i ansigtet.
15. Standby

•T
 il sidst viser displayet, hvor mange doser
der er tilbage, så du ved, hvornår der skal
genbestilles.
•D
 er er dobbelt så mange doser af serum,
fordi det dispenseres både morgen og aften.
machine switches to standby mode

machine turned on via: med din aftenrutine.
Gentag hvert trin i forbindelse
BEMÆRK: Første gang, du sætter patroner i ageLOC Me®, klargør den dine produkter. I denne proces
modtager du muligvis mere eller mindre af produktet end normalt, men hver efterfølgende dispensering
indeholder en præcis dosis af din månedlige levering. (Se afsnittet Klargøring i brugermanualen til
ageLOC Me® for at få flere oplysninger.)

LÅSNING OG OPLÅSNING AF ENHEDEN
Du kan vælge at låse enheden manuelt for at rengøre den, flytte den, pakke
den ned til rejsen eller for at spare på batterierne.
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Låsning af enheden
• Tryk på Menu-knappen ( ).
•B
 rug pileknapperne (
) til at
navigere til skærmbilledet Lås.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
Oplåsning af enheden
• Tryk på Menu-knappen ( ).
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

BEMÆRK: Hvis enheden ikke har været anvendt i 48 timer, låses den automatisk. Dette hjælper med til at
spare på batterierne.
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Iv. AGELOC ME® SÆT TIL HUDVURDERING OG
TILPASNING
En af nøglekomponenterne i ageLOC Me-systemet er vurderingen. En række
spørgsmål om dig, din hud og dine præferencer bidrager til at skræddersy dit
hudplejeprogram og finde de produkter, der passer bedst til dig.
DOWNLOAD Vurdering

Du kan downloade Vurdering på din lokale Nu Skin-hjemmeside eller via app’en
ageLOC Me. Du kan downloade app’en fra iTunes eller Google Play Store.
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•A
 llerede efter 2 ugers brug af start
sættet kan du gennemføre ageLOC Me
hudvurderingen, som vælger en
kombination af produkter, som passer til
netop dig.
•D
 u skal svare på spørgsmål om din
eksponering for sol og kemikalier, din
hudtype og forskellige tegn på ældning
samt dine præferencer, hvad angår duft,
solbeskyttelse og cremekonsistens.

• Når vurderingen er gennemført, modtager
du din personlige hudplejekode. Den
bruger vi til at sammensætte et
hudplejeprogram, som er helt rigtigt til dig.
• Efter vurderingen kan du bestille dit
skræddersyede sæt. Begynd at bruge dine
tilpassede produkter, når du løber tør for
produkter fra startsættet.
• Hvis dine ældningstegn eller miljøforhold
(vejr, bopæl) ændrer sig, kan du
gennemføre en ny vurdering og bestille et
nyt sæt tilpassede produkter, så ofte du har
behov for det.
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V. FJERNELSE AF PATRONER
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2

Fjern serum-patronsættet fra enheden.
• Åbn enhedens låg.
• Brug begge pegefingre til at trække i de to serum-tapper samtidig
for at løsne serum-patronsættet. Kassér hele sættet (du modtager
en ny serum-konnektor med hver ny månedlig levering).

Fjern patronerne med dagcreme og
natcreme fra enheden.
• Tryk tilbage på de pågældende
tapper, indtil patronen løsnes.
Kassér patronerne.

BEMÆRK: Enheden registrerer automatisk, hvor mange doser du har tilbage. Når
du isætter nye produktpatroner i, spørger enheden, om de er nye. Hvis du vælger
JA, selvom de ikke er nye, klargør enheden produkterne, hvilket medfører, at der
dispenseres for store mængder. (Se afsnittet Klargøring i brugermanualen til
ageLOC Me® for at få flere oplysninger.) Hvis du vælger NEJ, selvom patronerne
er nye, går enheden videre til den næste dispensering, men der dispenseres ikke
noget produkt.

The power to be me.

Nu Skin Belgium N.V/S.A. – The Corporate
Village (Building Elsinore) – Leonardo
Da Vincilaan, 9 – 1935, Zaventem, Belgium
NU SKIN SOUTH AFRICA
Route 21 Corporate Office Park, Technolink
Block J, 1st floor, 63 Regency Drive, Irene,
Pretoria, South Africa

94505029

2 års begrænset garanti: Nu Skin garanterer, at din enhed er fri
for defekter i materiale og konstruktion i en periode på to år fra den
oprindelige dato for levering til dig. Denne garanti dækker ikke skader
på produktet som skyldes forkert brug eller uheld. Hvis produktet bliver
defekt inden for den toårige garantiperiode, bedes du kontakte din
lokale Nu Skin Support for at aftale reparation eller udskiftning. Det
kan være påkrævet, at du fremviser en formel salgskvittering med
angivelse af leveringsdatoen. Nu Skin forbeholder sig ret til at
undersøge enheden. Denne garanti påvirker ikke dine lovsikrede
rettigheder i det land, hvor produktet er købt. Disse rettigheder gælder
stadig. Denne garanti gælder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig,
Holland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal,
Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
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