Quick Start Guide
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Üdvözöljük az ageLOC Me® világában, ami egy merőben új antiageing bőrápolási megközelítés! Az öt rendkívül hatékony termékből,
egy intelligens bőrkiértékelőből és egy egyedülálló adagolókészülékből
álló ageLOC Me az Ön igényeire van szabva - Ön által.

AGELOC ME® TARTOZÉKOK
A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy minden szükséges
tartozék rendelkezésére áll.
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NÉGY (4)
AA ELEM

A termék itt kerül kiadagolásra
Adagolás készenlét jelző

Érintésmentes
adagolótér

TERMÉKPATRONOK
Nappali
hidratáló

Éjszakai
hidratáló

Három (3)
szérumpatron

UTAZÓTÁSKA

Szérumpatron-tartó

ÖSSZEKÖTŐ ELEM

Tanulmányozza át az ageLOC Me® felhasználói kézikönyv Utazó
mód fejezetét (megtalálható az ageLOC Me bőrkiértékelő
appon vagy weboldalon), ahol bővebb információt talál az
utazótáskáról és az utazásokról.
A tartozékok itt megjelenített verziója nem életnagyságú.
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I. PATRONOK BEHELYEZÉSE
A termékpatronok között megtalálható a nappali hidratáló, éjszakai hidratáló és
a három szérumpatron. Az áttetsző védőfóliát minden esetben távolítsa el a
termékekről, majd a patronok behelyezéséhez kövesse az alábbi útmutatót:

1

Nyissa fel a készülék fedelét és helyezze
be a világoskék, nappali hidratálós
patront a bal felső tárolóhelyre.
A helyére fog pattanni.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Ne távolítsa el a műanyag kupakot, amin a gumiszerű
szelep található a hidratáló számára.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
ELDOBANDÓ

Helyezze a sötétkék színű éjszakai
hidratálós patront a jobb felső
tárolóhelyre. A helyére fog pattanni.
ELDOBANDÓ
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Fogja a szérumpatron-tartót, és tartsa
úgy, hogy a három lyuk lefelé nézzen.

FELSŐ

ALSÓ
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KATTANÁS

FELSŐ

ELDOBANDÓ

KATTANÁS

Tetszőleges sorrendben tegye
bele a szérumpatronokat a
szérumpatron-tartóba.
•A
 z áttetsző védőfóliát minden
szérumnál távolítsa el a termékekről.
•H
 elyezze be egyenként a szérumokat a
tartóba ALULRA, majd a színes kupak
kiugró sarkát pattintsa helyére a felső
gyűrű alá, amíg egy kattanást nem hall.
•E
 lőfordulhat, hogy a megfelelő
illesztéshez erősebb nyomás
szükséges.
A patronba helyezett szérumok sorrendje
nem számít.
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SZÉRUMPATRON-TARTÓ

KATTANÁS

Helyezze az összekötő elem tetejét
(fehér rész) a szérumpatron-tartó
aljába, míg kattanást nem hall.
Ügyeljen arra, hogy az összekötő
elemhez hozzá legyen csatlakoztatva
a szérumpatron-tartó - ez a
szérumpatron szett beállításához
szükséges a 6. lépés előtt.

ÖSSZEKÖTŐ ELEM
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Helyezze be a szérumpatron szettet a
készülékbe.
• Helyezze be az elkészült szettet (5. lépés) a
készülék elülső középső részébe.
• A z összekötő elem szürke alja leér a
készülék talpáig.
• A szérumpatron szett megfelelő helyre
kerülését kattanás jelzi.
• Zárja be a készülék fedelét.
‘CLICK’

‘CLICK’

Amennyiben már behelyezte az elemeket, az
ageLOC Me® készülék megkéri Önt, hogy erősítse
meg: a nappali, éjszakai és szérumos patronok
valóban újak. A nyilacskák segítségével (
)
nyomjon rá az “IGEN” gombra az egyes termékek
kiválasztásakor, majd nyomja meg a Kiválasztás
gombot ( ).
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NYOMÓGOMBOK
JOBB NYOMÓGOMB
Végigvisz a képernyő opciókon

BAL NYOMÓGOMB
Végigvisz a képernyő opciókon

VISSZALÉPÉS NYOMÓGOMB
Az előző menüponthoz viszi vissza
a felhasználót

KIVÁLASZTÁS/MEGERŐSÍTÉS
NYOMÓGOMB
MENÜ NYOMÓGOMB Menükiválasztás megerősítése
Nappali/éjszakai ápolás
• Termékadagolás utazáskor
• Beállítások
• Egyszeri termékadagolás
• Lezárás/Feloldás

KIJELZŐN MEGJELENŐ
SZIMBÓLUMOK
NAPPALI ÁPOLÁS

ESTI ÁPOLÁS

SZÉRUM

ADAGOLÁS
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II. AZ AGELOC ME® KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA

1

HELYEZZE BE AZ ELEMEKET
• Távolítsa el a készülék aljában található
elemtartó fedőlapját.
• Helyezzen be négy (4) darab AA
ceruzaelemet azok lapos végénél fogva
(-), ez érintkezik majd a rugós felülettel.
• Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
* Kizárólag kiváló minőségű, jól ismert elemmárkát,
minőségi lítium vagy alkáli elemeket használjon
az ageLOC Me készülékben!
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VÁLASSZA KI A NYELVET
• Ha a készülék kikapcsolt állapotban van,
kapcsolja be a Menü gomb
megnyomásával ( ).
• Használja a nyilacskákat (
) a nyelv
kiválasztásához.
• Nyomja meg a Kiválasztás gombot ( ),
ezzel megerősíti választását.
FIGYELEM: Az alapértelmezett nyelv az angol. A
Beállítások menüpontban bármikor módjában áll
változtatni a nyelvi beállításokon.

3

ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT
• A nyilacskák (
) segítségével válassza
ki a 12 vagy 24 órás óraformátumot.
• Nyomja meg a Kiválasztás gombot ( ),
ezzel megerősíti választását.
• Amennyiben a 12 órás formátumot
választja, adja meg, hogy délelőtt vagy
délután van-e.
• A z óra beállításakor a bal nyilacska
segítségével ( ) haladhat lefelé és a jobb
nyilacskával ( ) fölfelé, majd nyomja meg
a Kiválasztás gombot ( ).
• A percek beállításakor a bal nyilacska
segítségével ( ) haladhat lefelé és a jobb
nyilacskával ( ) fölfelé, majd nyomja meg
a Kiválasztás gombot ( ).
FIGYELEM: A pontos idő beállítása azért fontos,
mert így teszi lehetővé, hogy az ageLOC Me készülék
a megfelelő nappali és éjszakai ápolásról tudjon
gondoskodni.

LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU
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ON-SCREEN SYMBOLS

III. TERMÉKADAGOLÁS
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

NAPPALI ÁPOLÁS 
A készülék reggelente két terméket
adagol
• Szérum
• Nappali hidratáló

SERUM

DELIVER

ESTI ÁPOLÁS 
A készülék esténként két terméket
adagol
• Szérum
• Éjszakai hidratáló

Kövesse a készülék kijelzőjén megjelenő lépéseket. Ha véletlenül
lemaradna a kijelző tartalmáról, nyomja meg a Visszalépés gombot
( ) és az előző információ újra megjelenik.
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2

3

4
5

A készülék bekapcsolásához rövid ideig
helyezze be a kezét az érintésmentes
adagolótérbe, majd húzza ki.
•A
 napszaktól függően 2 mp-ig egy nappali
vagy esti ápolást jelző logó jelenik meg a
kijelzőn.

•A
 mikor a készülék készen áll a
termékadagolásra, megjelenik a
megerősítést jelző képernyő.
•N
 yomja be a Kiválasztás gombot (
szérumadagoláshoz.

)a

•A
 mikor a kéz- és szérumikon megjelenik
a kijelzőn, helyezze be ujjbegyét az
érintésmentes adagolótérbe. (Az
érintésmentes adagolótér alján a logó
villogása jelzi majd, ha a készülék készen áll
a termékadagolásra.)
• A készülék az ujjbegyére adagolja a
szérumot.

•V
 árja meg a szérum kész kijelző
megjelenését.
•V
 egye ki kezét és vigye fel arcára a
szérumot.

4. Serum dispensing

6
in
is visible

de

•A
 kijelzőn megjelenik a hidratáló
és kézikon, jelezve, hogy a készülék
készen áll a hidratáló adagolására.
=

light flashes in sync with graphical drip

•T
 egye vissza az ujjbegyeit az
érintésmentes
adagolótérbe a
10. Moisturizer -1 dose
hidratálókrémért.

9. Moisturizer dispensing

8
=

9

serum doses
reduces by 1

serum icon animates

7

nd in
ht is visible
spense
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5. Serum -1 dose

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

•V
 árja meg a hidratálás kész kijelző
day moisturizer doses
megjelenését.
reduces by 1
•V
 egye ki kezét és vigye fel a
hidratálókrémet.
15. Standby

• A z utolsó képernyőn láthatja a még meglévő
termékmennyiséget, így kiszámíthatja, mennyi
idő múlva szükséges az ismételt termékrendelés.
•A
 szérum kétszeres mennyiséget tartalmaz,
mert azt reggel és este is adagolja a készülék.

total doses remaining screen
remains for 3 secs

machine switches to standby mode

machine
turned on via:meg ezeket a lépéseket.
Az esti ápolás során
ismételje

Megjegyzés: Az első patrontöltési alkalommal az ageLOC Me® a használatra előkészíti a termékeket.
Így előfordulhat, hogy a folyamat során a szokásosnál több vagy kevesebb terméket adagol, ám minden
ezt követő adagolás a megfelelő mennyiségű adagot biztosítja a hónap során. (További információért
tekintse meg az ageLOC Me® felhasználói kézikönyv Előkészítés bekezdését.)

A KÉSZÜLÉK LEZÁRÁSA ÉS FELOLDÁSA
Manuálisan is lezárhatja a készüléket, így módjában áll letisztítani, áthelyezni,
utazáshoz elpakolni vagy akár kevesebb elemet fogyasztani.
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Készülék lezárása
• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
) navigáljon
•A
 nyilacskák segítségével (
el a készülék lezárása kijelzőig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

Készülék feloldása
• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
• Nyomja meg a Megerősítés gombot (

).

Megjegyzés: A készülék automatikusan lezár, amennyiben 48 óránál tovább használaton kívül van. Ezzel az
elemek élettartama meghosszabbodik.
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Iv. AGELOC ME® KIÉRTÉKELÉS ÉS SZEMÉLYRE
SZABÁS
Az ageLOC Me rendszer egyik kulcseleme a kiértékelés. Az Önről, bőréről
és egyéni preferenciáiról szóló kérdések segítenek a bőrápolás személyre
szabásában és az Önnek leginkább megfelelő termékek kiválasztásában.
BŐRKIÉRTÉKELŐ letöltése

A bőrkiértékelő elérhető a saját piac Nu Skin oldaláról vagy az ageLOC Me
alkalmazáson keresztül. Az applikáció letölthető az iTunes-ból vagy a Google Play
Store-ból.

1

•A
 z alapkészlet kéthetes használata után
akár máris elvégezheti az ageLOC Me
kiértékelést, amely kiválogatja az Önnek
való termékek sorát.
•Ö
 nnek kérdésekre kell válaszolnia a
napsugárzással, kemikáliákkal, az Ön
bőrtípusával és az öregedés számos
látható jelével kapcsolatban, továbbá
rákérdez egyéni preferenciáira is illatok,
fényvédelem és hidratáltsági szint terén.

2

• A kiértékelés végén Ön megkapja egyéni
bőrápolási kódját. Ezt használjuk arra, hogy
létrehozzunk egy kifejezetten Önre szabott
bőrápolási rutint.
• A kiértékelés után már meg is rendelheti
egyéni termékszettjét. Miután kifogyott az
alapkészlet, kezdje el használni az Ön
egyéni igényeire szabott termékeket.
• A mennyiben az öregedéssel kapcsolatos
aggodalmai vagy környezeti körülményei
(időjárás, helyszín) megváltoznak,
ismételten elvégezheti a kiértékelést és új
termékszettet rendelhet - mindezt
ahányszor csak szükségszerű.
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V. PATRONOK ELTÁVOLÍTÁSA

1

2

Vegye ki a készülékből a szérumpatron szettet.
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• A két mutatóujj segítségével egyszerre húzza maga felé a
szérumpatentokat, így a szérumpatron szett kivehető. Vegye ki a
teljes szettet (minden havi megrendeléssel új szérumtartót is kap).

Vegye ki a nappali hidratáló és
az éjszakai hidratáló patront a
készülékből.
• A megfelelő patentot visszahúzva
egyenként vegye ki a patronokat.
Az elhasznált patronokat dobja el.

Megjegyzés: A készülék automatikusan nyomon követi a még meglévő
termékmennyiséget. A patronok behelyezésekor a készülék megkérdi, újak-e a
patronok. Amennyiben az Ön válasza Igen, ám a patronok valójában nem újak, a
készülék előkészíti a termékeket és több terméket adagolhat. (További
információért tekintse meg az ageLOC Me® felhasználói kézikönyv Előkészítés
bekezdését.) Amennyiben az Ön válasza Nem, ám a patronok valójában újak, a
készülék beütemezi a következő ápolási menetrendet, de nem adagolja rendesen
a terméket.

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

Korlátozott kétéves jótállás: A Nu Skin szavatosságot vállal
azért, hogy a készülék az ügyfél által történő megvásárlás eredeti
időpontjától kezdődően két éven át mentes anyag-, illetve konstrukciós
hibáktól. Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból
vagy balesetből eredő termékkárokra. Amennyiben a termék a kétéves
szavatossági idő alatt meghibásodik, csere érdekében hívja a helyi Nu
Skin irodát! Előfordulhat, hogy ehhez be kell mutatnia a hivatalos
vásárlási bizonylatot, melyen szerepel a kiszállítási dátum. A Nu Skin
fenntartja magának a jogot a készülék átvizsgálására. Ez a jótállás nem
befolyásolja a vásárlás országában érvényes jogszabályokban rögzített
jogokat, ezen jogok védelem alatt álnak. Ezen jótállás a következő
országokban érvényes: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia,
Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Izland,
Írország, Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szlovákia, Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország,
Svájc, Hollandia és Egyesült Királyság.
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