Quick Start Guide
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Welkom in de wereld van ageLOC Me®, een gloednieuwe
benadering van huidverzorging op het gebied van antiveroudering.
ageLOC Me staat voor maatwerk voor u door u en komt met vijf
krachtige huidverzorgingsproducten, een intelligente huidevaluatie
en een uniek apparaat.

ONDERDELEN VAN HET AGELOC ME®-APPARAAT
Voordat u uw apparaat instelt, dient u na te gaan of alle nodige onderdelen hebt.
.
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Hier komt het product uit
Indicator voor productafgifte

Boog

PRODUCTVULLINGEN
Hydraterende dagcrème

Hydraterende
nachtcrème

Drie (3)
vullingen met
serum

REISHOUDER

Houder voor de
serumvullingen

Verbindingsstuk met
het apparaat

Zie punt ‘Reismodus’ in de ageLOC Me® Gebruikershandleiding
(te raadplegen in uw ageLOC Me Huidevaluatie app of op de
microsite) voor meer informatie over hoe u uw reishouder en de
reismodus moet gebruiken.
De onderdelen zijn niet op ware grootte weergegeven.
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I. DE VULLINGEN PLAATSEN
De vullingen bestaan uit een hydraterende dagcrème, een hydraterende nachtcrème
en drie serums. Verwijder de transparante beschermingsfolie van elk product en
volg de onderstaande stappen om de vullingen in het apparaat te plaatsen.

1

Open het deksel van het apparaat en
plaats de lichtblauwe vulling met
hydraterende dagcrème links bovenaan.
U moet een klikje horen.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Verwijder het plastic kapje met rubberachtige
klep niet van de dagcrème.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
VERWIJDEREN

Plaats de donkerblauwe vulling met
hydraterende nachtcrème rechts
bovenaan. U moet een klikje horen.
VERWIJDEREN
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Neem de houder voor de serumvullingen
en houd deze vast met de drie gaten
onderaan.

BOVENKANT

ONDERKANT

4

KLIK

BOVENKANT

VERWIJDEREN

KLIK

Plaats de drie vullingen met serum in
willekeurige volgorde in de houder.
•V
 erwijder de transparante beschermingsfolie van elke vulling met serum.
•P
 laats elke vulling met serum MET DE
ONDERKANT EERST in de houder
en klik vervolgens de verhoogde hoek
van het gekleurde kapje onder het
ringetje bovenaan.
•W
 iebel indien nodig een beetje om de
vulling correct te bevestigen.
Het is niet belangrijk in welke volgorde de
serums in de houder geplaatst worden.
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HOUDER VOOR
DE SERUMVULLINGEN

KLIK

VERBINDINGSSTUK MET HET APPARAAT

6

Plaats de bovenkant van het
verbindingsstuk met het apparaat
(witte zijde) in de onderkant van de
houder voor de serumvullingen tot u
een klikje hoort.
Zorg ervoor dat het verbindingsstuk
bevestigd is aan de houder voor de
serumvullingen om de set met serumvullingen te voltooien alvorens over te
gaan naar stap 6.

Plaats de set met serumvullingen in het
apparaat.
• Plaats de voorbereide set van stap 5 vooraan
in het midden van het apparaat.
• De grijze onderkant van het verbindingsstuk
gaat naar beneden in het apparaat.
•U
 hoort een klikje wanneer de set met
serumvullingen correct geplaatst is.
• Doe het deksel dicht.
‘CLICK’

‘CLICK’

Als u de batterijen al geplaatst hebt, zal het
ageLOC Me®-apparaat vragen om te bevestigen dat
de ingevoegde vullingen met dagcrème, nachtcrème
en serum nieuw zijn. Gebruik de pijltjestoetsen (
)
om JA te kiezen voor elk product en druk vervolgens
op de toets Kiezen ( ).
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TOETSSYMBOLEN
NAAR RECHTS
Om naar rechts te gaan in de
schermopties

NAAR LINKS
Om naar links te gaan in de
schermopties

TERUG
Om terug te keren naar het vorige
scherm

KIEZEN/BEVESTIGEN
Om menukeuzes te bevestigen

MENU
Dag-/Nachtprogramma
• Productafgifte op reis
• Instellingen
• Enkelvoudige productafgifte
• Vergrendelen/Ontgrendelen

SCHERMSYMBOLEN
HYDRATERENDE
DAGCRÈME

HYDRATERENDE
NACHTCRÈME

SERUM

AFGEVEN
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II. HET AGELOC ME®-APPARAAT INSTELLEN

1

DE BATTERIJEN PLAATSEN
• Verwijder het klepje van het batterijcompartiment aan de onderzijde van het apparaat.
• Plaats vier (4) AA-batterijen met het
platte uiteinde van de batterij (-) tegen het
springveertje.
• Plaats het klepje terug.
* Gebruik alleen lithium- of alkalinebatterijen
van een kwaliteitsvol merk voor uw ageLOC Me-apparaat.

2

TAAL KIEZEN
• Als het apparaat uitgeschakeld is, zet u het
aan door op de toets Menu ( ) te tikken.
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om uw
taal te vinden.
• Druk op de toets Kiezen ( ) om uw keuze
te bevestigen.
OPGELET: De standaardtaal is Engels. U kunt de
taal steeds wijzigen in het menu Instellingen.
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HUIDIGE TIJD INSTELLEN
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om de
12-of 24-uursweergave te kiezen.
• Druk op de toets Kiezen ( ) om uw keuze
te bevestigen.
• Als u de 12-uursweergave selecteert, kies
dan a.m. of p.m.
• Wijzig de uren door gebruik te maken van
de linkerpijl ( ) om naar beneden te gaan
en de rechterpijl ( ) om naar boven te
gaan, druk vervolgens op Kiezen ( ).
• Wijzig de minuten door gebruik te maken
van de linkerpijl ( ) om naar beneden te
gaan en de rechterpijl ( ) om naar boven
te gaan, druk vervolgens op Kiezen ( ).
OPGELET: Het is belangrijk dat u de huidige tijd instelt
zodat het ageLOC Me-apparaat het juiste dag- of
nachtprogramma kan afgeven.

LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU
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ON-SCREEN SYMBOLS

III. PRODUCTAFGIFTE
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

DAGPROGRAMMA 
Iedere ochtend worden twee producten afgegeven
• Serum
• Hydraterende dagcrème

SERUM

DELIVER

NACHTPROGRAMMA 
Iedere avond worden twee producten
afgegeven
• Serum
• Hydraterende nachtcrème

Volg elke stap op het scherm van het apparaat. Als u een scherm gemist
hebt, druk dan op de toets Terug ( ) om het scherm nogmaals te zien.

1

2

3

4
5

Activeer uw apparaat door uw hand even onder
de boog te houden en weer weg te nemen.
•A
 fhankelijk van het tijdstip zullen het logo en
het dag- of nachtprogramma gedurende twee
seconden weergegeven worden.

•H
 et scherm om te bevestigen
verschijnt wanneer het apparaat klaar is
om uw producten af te geven.
•T
 ik op de toets Kiezen ( ) als u het
serum wenst aan te brengen.
• Wanneer hand en serum op het scherm
verschijnen, plaats dan uw vingertoppen onder de boog. (Het logo aan de
voet van de boog knippert wanneer
het apparaat klaar is om product af te
geven.)
• Het apparaat zal serum op uw
vingertoppen afgeven.

•W
 acht tot het scherm ‘serum voltooid’
verschijnt.
•H
 aal uw vingertoppen weg en breng
het serum aan op uw gezicht.

4. Serum dispensing
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•H
 ydrateren en hand zullen op het
scherm verschijnen wanneer het
apparaat klaar is om hydraterende
doses
crème af teserum
geven.
reduces by 1

light flashes in sync with graphical drip
serum icon animates
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•P
 laats uw vingertoppen nogmaals
onder
de boog om de crème te
10. Moisturizer -1 dose
ontvangen.

9. Moisturizer dispensing
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5. Serum -1 dose

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

•W
 acht tot het scherm ‘hydrateren
moisturizer doses
voltooid’dayverschijnt.
reduces by 1
•H
 aal uw vingertoppen weg en breng
de crème aan op uw gezicht.
15. Standby

•O
 p het laatste scherm verschijnen de
resterende dosissen zodat u weet wanneer u
moet bijbestellen.
•H
 et serum heeft tweemaal zoveel dosissen
omdat het ‘s ochtends en ‘s avonds
afgegeven wordt.
machine switches to standby mode

on via:
Herhaal elke machine
stap turned
voor
het avondprogramma.

OPGELET: De eerste keer dat u de vullingen laadt, zal ageLOC Me® uw producten prepareren. Het
is mogelijk dat u tijdens dit proces meer of minder product krijgt dan gewoonlijk, maar nadien zal elke
afgifte een juiste dosis van uw maandvoorraad verschaffen. (Zie punt Prepareren in de ageLOC Me®
Gebruikershandleiding voor meer informatie.)

HET APPARAAT VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
U kunt ervoor kiezen om uw apparaat handmatig te vergrendelen, zodat u het kunt
schoonmaken, verplaatsen, inpakken om op reis te gaan, of om de batterijen te sparen.

1

2

Het apparaat vergrendelen
• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om
naar het scherm Vergrendelen te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).
Het apparaat ontgrendelen
• Druk op de toets Menu ( ).
• Druk op de toets Bevestigen (

).

OPGELET: Indien het apparaat 48 uur niet gebruikt wordt, wordt het automatisch vergrendeld om de
batterijen te sparen.
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Iv. AGELOC ME® HUIDEVALUATIE EN
PERSOONLIJKE SET
Een van de belangrijkste onderdelen van het ageLOC Me-systeem is de
evaluatie. Aan de hand van een reeks vragen over u, uw huid en uw voorkeuren
kunt u een huidverzorgingsprogramma op uw maat en de beste producten voor
u creëren.
De evaluatie downloaden

U kunt de evaluatie laten uitvoeren via de Nu Skin-website van uw markt of de
ageLOC Me-app. U kunt de app downloaden in iTunes of in de Google Play Store.

1

2

•N
 adat u de referentieset 2 weken lang
gebruikt hebt, kunt u de ageLOC Me
Huidevaluatie al laten uitvoeren, op basis
waarvan een combinatie producten
speciaal voor u gekozen zal worden.
•U
 zult moeten antwoorden op vragen
over uw blootstelling aan de zon en aan
chemische producten, uw huidtype en
vele zichtbare tekenen van veroudering,
en uw voorkeuren op het vlak van geur,
bescherming tegen de zon en
hydratatiegevoel.

•A
 an het einde van de evaluatie krijgt u een
persoonlijke huidverzorgingscode. Met die
code zullen we een programma samenstellen
dat perfect afgestemd is op u.
•N
 a de evaluatie kunt u uw persoonlijke set
bestellen. Wanneer de producten van uw
referentieset opgebruikt zijn, kunt u uw
persoonlijke producten beginnen gebruiken.
•A
 ls uw wensen op het vlak van
antiveroudering of uw
omgevingsomstandigheden (weer, locatie)
veranderen, kunt u zo vaak als nodig de
evaluatie opnieuw laten uitvoeren en een
nieuwe persoonlijke set producten bestellen.
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V. DE VULLINGEN VERWIJDEREN

1

2

Haal de set met serumvullingen uit het apparaat.
• Open het deksel van het apparaat.
• Trek met beide wijsvingers de twee serumgreepjes tegelijk naar u
zodat de set met serumvullingen loskomt. Verwijder de volledige
set (met elke nieuwe maandelijkse bestelling krijgt u een nieuw
verbindingsstuk voor de serums).

Haal de vulling met hydraterende
dagcrème en de vulling met
hydraterende nachtcrème uit uw
apparaat.
• Druk op de overeenkomstige
greepjes totdat elke vulling
vrijgegeven wordt. Verwijder de
vullingen.

OPGELET: Uw apparaat houdt automatisch het aantal resterende dosissen bij.
Telkens als u vullingen plaatst, zal het apparaat vragen of ze nieuw zijn. Als ze niet
nieuw zijn maar u kiest toch JA, dan zal het apparaat de producten prepareren,
waardoor er te veel product afgegeven zal worden. (Zie punt Prepareren in de
ageLOC Me® Gebruikershandleiding voor meer informatie.) Als ze nieuw zijn
maar u kiest NEE, dan zal het apparaat naar het volgende programma gaan maar
geen product afgeven.

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

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 niet de
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 apparaat
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, Italië,
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden en
Zwitserland.
NL

