Quick Start Guide
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ageLOC Me® tarjoaa täysin uuden lähestymistavan anti-ageing
ihonhoitoon. Järjestelmä koostuu viidestä tehokkaasta antiageing tuotteesta, älykkäästä ihon arviointi -työkalusta ja yhdestä
ainutlaatuisesta annostelulaitteesta. ageLOC Me on muokattu juuri
sinulle sopivaksi, sinun toimestasi.

AGELOC ME® OSAT
Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen laitteen käyttöönottoa.
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Neljä (4) kappaletta
AA paristoja

Tuote annostellaan täältä
Annosteluvalmiuden
indikaattori

Kaari

TUOTEPATRUUNAT
Päivävoide

Yövoide

Kolme (3)
seerumipatruunaa

MATKAPAKKAUS

Seerumipatruunoiden
säiliö

laitteen liitin

Tutustu ageLOC Me® käyttöoppaan matkustus-toimintoa
käsittelevään osioon saadaksesi lisätietoa matkapakkauksesta
ja matkustus-toiminnosta (opas on saatavilla ageLOC Me ihon
arviointi -työkalun mobiilisovelluksen tai verkkoversion kautta).
Näytetyt osat eivät vastaa todellista kokoa.
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I. PATRUUNOIDEN KOKOAMINEN
Tuotepatruunoihin kuulu päivävoide, yövoide ja kolme seerumia. Varmista,
että olet poistanut kirkkaan suojakuoren jokaisesta tuotteesta ja kokoa sitten
patruunat allaolevien ohjeiden mukaisesti.
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Avaa laitteen kansi ja aseta
päivävoidepatruuna säiliön vasempaan
ylälaitaan. Se napsahtaa kiinni.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Älä poista kosteusvoiteen muovikantta, jossa on
kumimainen läppä.

RIDGES
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SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
HEITÄ POIS

Aseta tummansininen yövoidepatruuna
säiliön oikeaan ylälaitaan.
Se napsahtaa kiinni.
HEITÄ POIS
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Ota seerumipatruunoiden pidike esille ja
pitele sitä niin, että kolme reikää ovat
pidikkeen alapuolella.

YLÄPUOLI

ALAPUOLI
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NAPSAUTA

YLÄPUOLI

HEITÄ POIS

NAPSAUTA

Kiinnitä kolme seerumipatruuna
pidikkeeseen valitsemassasi
järjestyksessä.
•P
 oista kirkas suojakuori jokaisesta
seerumipatruunasta.
•A
 seta jokainen seerumipatruuna
pidikkeeseen POHJA EDELLÄ,
napsauta sitten värillisen kannen
koholla oleva kulma ylimmän renkan
alle niin, että kuulet napsahduksen.
•P
 atruunoita saattaa joutua
heiluttelemaan hieman, jotta ne
asettuvat oikein.
Seerumien järjestyksellä pidikkeessä ei ole
merkitystä.
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SEERUMIPATRUUNOIDEN
PIDIKE

NAPSAUTA

Aseta laitteen liittimen yläosa
(valkoinen puoli) seerumipatruunoiden
pidikkeen alaosaan, jolloin kuulet
napsahduksen.
Varmista, että laitteen liitin on
kiinnitetty seerumipatruunoiden
pidikkeeseen ennen kuin siirryt
vaiheeseen 6.

LAITTEEN LIITIN
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Aseta koko seerumipatruunasetti laitteeseen.
• A seta vaiheen 5 kuvaama koottu setti
keskelle laitteen säiliön alaosaa.
• Laitteen liittimen harmaa pohja asetetaan
laitteen sisälle.
•K
 uulet napsahduksen kun
seerumipatruunasetti on asetettu
paikoilleen oikein.
• Sulje kansi.
‘CLICK’

‘CLICK’

Jos olet jo lisännyt paristot, ageLOC Me®
laite pyytää sinua vahvistamaan, että lisäämäsi
päivävoide-, yövoide- ja seerumipatruunat ovat
uusia. Käytä nuolipainikkeita (
) ja valitse KYLLÄ
jokaisen tuotteen kohdalla, paina sitten valinta
painiketta ( ).
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PAINIKE
SYMBOLIT
OIKEA PAINIKE
Selaa näytön vaihtoehtoja
myötäpäivään

VASEN PAINIKE
Selaa näytön vaihtoehtoja
vastapäivään

TAKAISIN PAINIKE
Vie käyttäjän takaisin
edelliselle näytölle

VALITSE/VAHVISTAPAINIKE
Vahvista menun valinnat

MENU PAINIKE
Päivä/yöhoito-ohjelmat
• Tuotteen annostelu
matkan ajaksi
• Asetukset
• Yksittäisen tuotteen annostelu
• Lukitse/Avaa

NÄYTÖN SYMBOLIT
PÄIVÄVOIDE

YÖVOIDE

SEERUMI

annostelee
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II. AGELOC ME® LAITTEEN VALMISTELU
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ASETA PARISTOT
• Poista paristoluukun kansi laitteen
pohjassa.
• Aseta neljä (4) AA paristoa laitteeseen
niin, että pariston litteä pää(-) on jousta
vasten.
• Aseta kansi takaisin paikoilleen.
*Varmista, että käytät vain tunnettujen merkkien
laadukkaita litium tai alkali paristoja ageLOC Me
-laitteessasi.
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VALITSE KIELI
• Jos laite on sammutettu, käynnistä se
painamalla menu painiketta( ).
• Käytä nuolipainikkeita (
) löytääksesi
haluamasi kielen.
• Paina Valitse -painiketta ( )
vahvistaaksesi valintasi
HUOMIOI: Oletuskieli on englanti. Voit vaihtaa
kielivalintasi asetuksista milloin tahansa
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ASETA TÄMÄNHETKINEN AIKA
• Käytä nuolipainikkeita (
) valitaksesi 12
tai 24 tunnin kellon.
• Paina Valitse -painiketta ( )
vahvistaaksesi valintasi.
• Jos valitset 12 tunnin kellon, valitse joko
a.m. tai p.m.
• Muuta tunteja käyttämällä vasenta nuolta
( ) selataksesi numeroita alaspäin ja oikeaa
nuolta ( ) selataksesi numeroita ylöspäin,
paina sitten Valitse ( ).
• Muuta minuutteja käyttämällä vasenta
nuolta ( ) selataksesi numeroita alaspäin
ja oikeaa nuolta ( ) selataksesi numeroita
ylöspäin, paina sitten Valitse ( ).
HUOMIOI: On tärkeää, että asetat laitteeseen oikean
ajan, jotta ageLOC Me laite pystyy annostelemaan
päivä ja yö hoito-ohjelmat oikein.

LEFT

RIGHT

BACK

SELECT/CONFIRM

MENU
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ON-SCREEN SYMBOLS

III. TUOTTEEN ANNOSTELU
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

PÄIVÄHOITO-OHJELMA 
kaksi tuotetta annostellaan joka aamu
• seerumi
• päivävoide

SERUM

DELIVER

YÖHOITO-OHJELMA 
Kaksi tuotetta annostellaan joka ilta
• seerumi
• yövoide

Seuraa laitteen näytön kaikkia vaiheita. Jos jokin vaihe jää sinulta
väliin, paina takaisin -painiketta ( ) nähdäksesi sen uudelleen.
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3

4
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Herätä laite asettamalla kätesi hetkeksi
laitteen kaaren alle.
• Ajankohdasta riippuen, päivähoito-ohjelman
tai yöhoito-ohjelman logo tulee esiin näytölle
muutaman sekunnin ajaksi.

• Vahvistus ilmestyy näytölle kun laite on
valmis annostelemaan tuotteet.
• Paina Valitse -painiketta ( ) jos olet
valmis vastaanottamaan seerumin.
•K
 un käsi ja seerumi -logot ilmestyvät
näytölle, aseta sormenpäät kaaren alle.
(Logo kaaren pohjassa välkkyy kun laite
on valmis annostelemaan tuotteen.)

• L aite annostelee seerumin
sormenpäillesi.

•O
 dota “seerumi valmis” näytön
ilmestymistä.
•P
 oista sormenpäät kaaren alta ja levitä
seerumi kasvoille.

4. Serum dispensing

5. Serum -1 dose
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is visible
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•K
 osteusvoide ja käsi -logot ilmestyvät
näytölle kun laite on valmis
annostelemaan kosteusvoiteen.
=

light flashes in sync with graphical drip

9. Moisturizer dispensing

8
=

9

serum doses
reduces by 1

serum icon animates

7

nd in
ht is visible
spense
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light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

•A
 seta sormenpääsi takaisin kaaren alle
ottaaksesi
kosteusvoiteen vastaan.
10. Moisturizer -1 dose

•O
 dota “kosteusvoide valmis” näytön
day moisturizer doses
ilmestymistä.
reduces by 1
•P
 oista sormenpäät kaaren alta ja levitä
kosteusvoide kasvoille.
15. Standby

•L
 oppunäyttö ilmoittaa jäljellä olevien
annosten määrän, jotta tiedät milloin tilata
täydennystä.
• S eerumiannosten määrä on kaksinkertainen,
sillä sitä käytetään aamuin ja illoin.

total doses remaining screen
remains for 3 secs

machine switches to standby mode

turned on via:
Toista kaikki vaiheetmachine
iltahoito-ohjelman
yhteydessä.

HUOMIOI: Kun asetat tuotepatruunat laitteeseen ensimmäisen kerran, ageLOC Me® valmistelee
tuotteesi. Saatat saada normaalia enemmän tai vähemmän tuotetta tämän prosessin aikana, mutta
jokainen myöhempi annos on oikean kokoinen, jotta tuotetta riittää kuukauden ajaksi. (Lisätietoa saat
tutustumalla ageLOC Me® käyttöoppaan valmisteluprosessia käsittelevään osioon.)

LAITTEEN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN
Voit lukita laitteesi manuaalisesti, jotta voit puhdistaa sen, siirtää sitä, pakata sen
mukaan matkalle tai säästää paristoja.
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2

Laitteen lukitseminen
• Paina menu painiketta ( ).
• Käytä nuolipainikkeita (
)
päästäksesi “lukitse” -näytölle.
• Paina Vahvista -painiketta ( ).
Laitteen avaaminen
• Paina Menu painiketta ( ).
• Paina Vahvista painiketta ( ).

HUOMIOI: Jos laitetta ei ole käytetty 48 tunnin aikana, se lukkiutuu automaattisesti. Laite säästä näin
paristoja.
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Iv. AGELOC ME® IHON ARVIOINTI JA KUSTOMOITU
TUOTESETTI.
Yksi ageLOC Me järjestelmän tärkeimmistä ominaisuuksista on tämä arviointi
–ohjelma. Kysymykset sinusta, ihostasi ja mieltymyksistäsi auttavat sinua
muokkaamaan ihonhoito-ohjelmaasi ja luomaan juuri sinulle parhaiten sopivat
tuoteyhdistelmät.
Arviointi-ohjelman lataaminen

Pääset käsiksi ohjelmaan oman markkina-alueesi Nu Skin verkkosivujen tai ageLOC Me
mobiilisovelluksen kautta. Voit ladata mobiilisovelluksen iTunesista tai Google Play storesta.
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•K
 äytettyäsi oletuspakkausta kahden
viikon ajan, voit läpikäydä ageLOC Me
ihon arviointi -ohjelman, joka valitsee
tuoteyhdistelmän sinua varten.
•V
 astaat kysymyksiin altistumisestasi
auringolle ja kemikaaleille, ihotyypistäsi,
useista ikääntymisen näkyvistä merkeistä
ja mieltymyksistäsi koskien tuoksua,
aurinkosuojaa ja kosteutuksen tuntua.
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• Saat arviointiprosessin päätteeksi
henkilökohtaisen ihonhoito koodin. Käytämme
sitä luodaksemme ihonhoito-ohjelman, joka
sopii juuri sinulle.
• A rvioinnin jälkeen voi tilata sinua varten
moukatun tuotesetin. Kun oletuspakkauksen
mukana tulleet tuotteet loppuvat, voit alkaa
käyttämään sinulle suunniteltua
tuoteyhdistelmää.
• Jos ikääntymiseen liittyvät huolenaiheesi tai
ympäristösi (sää, asuinpaikka) muuttuvat, voit
käydä arviointiprosessin läpi uudelleen, ja tilata
uudenlaisen setin niin usein kun se on tarpeen.
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V. PATRUUNOIDEN POISTAMINEN
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2

Poista seerumipatruunasetti laitteestasi.
• Avaa laitteen kansi.
• Käytä molempia etusormia ja vedä kahta seerumipatruunoiden
edessä olevaa uloketta itseesipäin vapauttaaksesi
seerumipatruunasetin. Heitä koko setti pois (saat uuden
seerumien liittimen jokaisen kuukausittaisen tilauksesi mukana).

Poista päivävoidepatruuna ja
yövoidepatruuna laitteestasi.
• Paina vastaavista patruunoiden
ulokkeista niin kauan, että ne
irtoavat. Heitä patruunat pois.

HUOMIOI: Laite seuraa automaattisesti kuinka monta annosta sinulla on jäljellä.
Kun asetat patruunat laitteeseen, se kysyy ovatko ne uusia. Jos vastaat KYLLÄ,
mutta patruunat eivät ole uusia, laite valmistelee tuotteet, mikä johtaa siihen, että
tuotetta annostellaan tavallista enemmän. (Lisätietoa saat tutustumalla
ageLOC Me® käyttöoppaan valmisteluprosessia käsittelevään osioon.) Jos vastaat
EI, mutta patruunat ovat uusia, laite aloittaa uuden hoito-ohjelman kierron, mutta
ei annostele tuotetta.

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

Rajoitettu kahden vuoden takuu: Nu Skin takaa laitteen
toimivuuden ja materiaalien keston kahden vuoden ajan alkuperäisestä
toimituspäivästä. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka ovat seuranneet
vahingosta tai väärinkäytöstä. Jos laite lakkaa toimimasta kahden
vuoden takuujakson aikana, ota yhteyttä paikalliseen Nu Skin
asiakaspalveluusi, jotta voimme järjestää laitteen korvaamisen uudella.
Voit joutua esittämään virallisen myyntikuitin, josta selviä laitteen
toimituspäivä. Nu Skin varaa itselleen oikeuden tarkistaa laitteen. Tämä
takuu ei vaikuta ostomaassa voimassa oleviin, lakisääteisiin oikeuksiin,
vaan ne pysyvät paikkansapitävinä. Tämä takuu on voimassa
seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti,
Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola,
Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska,
Tšekki, Unkari.
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