Quick Start Guide

Przedstawiamy ageLOC Me® - zupełnie nowe podejście
do przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry. System obejmuje pięć
skutecznych produktów do pielęgnacji skóry, inteligentną ocenę
skóry oraz unikalne urządzenie dozujące. Program ageLOC Me
jest spersonalizowany dla Ciebie i przez Ciebie.
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KOMPONENTY AGELOC ME®

Przez wyborem ustawień urządzenia należy sprawdzić, czy otrzymano wszystkie
odpowiednie komponenty.

URZĄDZENIE AGELOC ME
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CZTERY (4)
BATERIE AA

Produkt dozowany jest tutaj
Wskaźnik gotowości
dozownika

Otwór łukowy

NABOJE PRODUKTOWE
Krem
nawilżający
na dzień

Krem
nawilżający
na noc

Trzy (3)
naboje z serum

POJEMNICZEK PODRÓŻNY

Wkład na
nabój z serum

Złączka urządzenia

Przeczytaj treść rozdziału Tryb Podróży w Instrukcji Użytkownika
ageLOC Me® (dostępnej w aplikacji ageLOC Me Skin Assessment
lub na mikrostronie), aby uzyskać więcej informacji
na temat używania pojemniczka podróżnego i trybu podróży.
Rozmiar pokazanych elementów różni się od rzeczywistego.
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I. MONTOWANIE NABOJÓW
Naboje produktowe obejmują krem nawilżający na dzień, krem nawilżający
na noc i trzy preparaty z serum. Należy zdjąć osłonki zabezpieczające
z każdego produktu a następnie postępować zgodnie z poniższymi krokami
celem zamontowania nabojów.
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Po otwarciu pokrywy urządzenia należy umieścić
nabój o jasnoniebieskim kolorze z kremem
nawilżającym na dzień w górnym lewym rogu
urządzenia. Przy wstawianiu nastąpi kliknięcie.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Nie należy usuwać plastikowej zatyczki z gumowanym
zaworem z naboju z kremem nawilżającym.

RIDGES
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SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
WYRZUĆ

Wstaw granatowy nabój z kremem
nawilżającym na noc w prawym
górnym rogu urządzenia. Przy
wstawianiu nastąpi kliknięcie.
WYRZUĆ
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Weź wkład na nabój z serum i trzymaj go
trzema dziurkami do dołu.

GÓRA

DÓŁ
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KLIKNIĘCIE

GÓRA

Umieść trzy naboje z serum na uchwycie
na naboje z serum w dowolnej kolejności.
•U
 suń przezroczystą osłonkę ochronną
z każdego naboju z serum.

WYRZUĆ

KLIKNIĘCIE

•P
 rzyczep każdy nabój z serum do uchwytu
do nabojów z serum ZACZYNAJĄC
OD DOŁU, następnie wepchnij
wypukłość w kolorowej nasadce napoju
pod górne półkole uchwytu, aż do
kliknięcia.
•L
 ekkie szturchnięcie może być potrzebne
do prawidłowego umieszczenia naboju.
Kolejność umieszczania nabojów z serum
na uchwycie jest dowolna.
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UCHWYT
NA NABOJE
Z SERUM

KLIKNIĘCIE

Włóż górną część złączki urządzenia
(białą stroną) w dolną część uchwytu
do nabojów z serum, aż do kliknięcia.
Upewnij się, że złączka urządzenia jest
umocowana na uchwycie do nabojów
z serum, aby zakończyć umieszczanie
zestawu nabojów z serum przed
przejściem do kroku nr 6.

ZŁĄCZKA URZĄDZENIA
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Umieść zestaw nabojów z serum w urządzeniu.
• Umieść kompletny zestaw nabojów z kroku
nr 5 w przedniej środkowej części urządzenia.
• Szara dolna część złączki urządzenia
wsuwana jest do urządzenia.
• Po prawidłowym umieszczeniu zestawu
nabojów z serum następuje kliknięcie.
• Zamknij pokrywę.
‘CLICK’

‘CLICK’

Jeśli uprzednio do urządzenia włożono baterie ageLOC Me® wyświetli prośbę o potwierdzenie,
ze wstawione naboje z preparatem nawilżającym
na dzień, na noc i naboje z serum są nowe.
Za pomocą przycisków ze strzałkami (
) wybierz
odpowiedź TAK dla każdego produktu, a następnie
naciśnij przycisk wyboru ( ).
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SYMBOLE
PRZYCISKÓW
PRAWY PRZYCISK
Aby poruszać się w prawo
w menu opcji

LEWY PRZYCISK
Aby poruszać się w lewo
w menu opcji

PRZYCISK POWROTU
Aby przejść
do poprzedniego ekranu

PRZYCISK MENU
• Dozowanie produktów
w podróży
• Ustawienia
• Dozowanie pojedynczego
produktu
• Zablokuj/Odblokuj

PRZYCISK WYBORU/
POTWIERDZENIA
Aby potwierdzić wybór opcji
w menu

SYMBOLE NA EKRANIE
KREM NAWILŻAJĄCY
NA DZIEŃ

KREM NAWILŻAJĄCY
NA NOC

SERUM

DOZUJ
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II. USTAWIENIA URZĄDZENIA AGELOC ME®
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INSTALACJA BATERII
• Usuń klapkę z gniazda baterii na spodzie
urządzenia.
• Włóż cztery (4) baterie AA płaską
stroną baterii (-) od strony sprężyny.
• Załóż klapkę.
* Do zasilania urządzenia ageLOC Me należy
stosować markowe baterie litowe wysokiej jakości
lub baterie alkaliczne.
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WYBÓR JĘZYKA
• Jeżeli urządzenie jest wyłączone należy
je włączyć naciskając przycisk Menu ( ).
• Za pomocą klawiszy strzałek (
) znaleźć
można swój język.
• Naciskając przycisk wyboru ( ) należy
potwierdzić swój wybór
UWAGA: Domyślnie ustawiony jest język angielski.
W dowolnym momencie można zmienić język
z poziomu menu Ustawienia.
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USTAWIANIE BIEŻĄCEGO CZASU
• Za pomocą przycisków strzałek (
) wybierz
12 lub 24-godzinny format zegara.
• Naciskając przycisk wyboru ( ) zatwierdź swój
wybór.
• Przy wyborze 12-godzinnego formatu, określ
wybierz a.m. (przed poł) lub p.m. (po poł).
• Ustaw godzinę za pomocą przycisku lewej
strzałki ( ) jeśli ma to być wcześniejsza godzina
lub za pomocą przycisku prawej strzałki ( ) jeśli
ma to być godzina późniejsza, następnie wciśnij
przycisk wyboru ( ).
• Ustaw minuty za pomocą przycisku lewej strzałki
( ) zmniejszając wartość liczbową lub użyj
przycisku prawej strzałki ( ), aby zwiększyć tę
wartość, następnie wciśnij przycisk wyboru( ).
UWAGA: Należy pamiętać o tym, aby urządzenie
ustawione było na aktualną godzinę, gdyż dzięki temu
ageLOC Me zapewnia odpowiedni program dziennej
lub nocnej pielęgnacji skóry.

LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU
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ON-SCREEN SYMBOLS

III. DOZOWANIE PRODUKTÓW
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

PIELĘGNACJA DZIENNA 
Każdego ranka dozowane są
dwa produkty
• Serum
• Krem nawilżający na dzień

SERUM

DELIVER

PIELĘGNACJA NOCNA 
Każdego wieczora dozowane są
dwa produkty
• Serum
• Krem nawilżający na noc

Przy poszczególnych krokach pielęgnacji postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie urządzenia. Jeśli treść zmieniła się zbyt szybko,
naciśnij przycisk powrotu ( ) aby jeszcze raz ją zobaczyć.
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2

3

4
5

Obudź urządzenie za pomocą krótkiego
umieszczenia dłoni w otworze łukowym.
•Z
 ależnie od pory dnia, pojawi się opcja
pielęgnacji na dzień lub na noc, po dwóch
sekundach wyświetli się odpowiednie logo.

•K
 iedy urządzenie jest gotowe
do dozowania produktów na ekranie
pojawia się informacja do zatwierdzenia.
•N
 aciśnij przycisk wyboru ( ), jeśli chcesz
użyć serum.
•K
 iedy na ekranie pojawi się ikona dłoni
i serum, umieść opuszki palców w otworze
łukowym urządzenia. (Logo widoczne
u dołu otworu łukowego zaczyna migać,
gdy urządzenie jest gotowe do dozowania
produktu).
• Urządzenie wydozuje serum na opuszki
palców.

•N
 ależy zaczekać, aż na ekranie wyświetli
się powiadomienie - serum gotowe.
•N
 ależy wyjąć dłoń z otworu łukowego
i nanieść serum na twarz.

4. Serum dispensing
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• I kona dłoni i kremu nawilżającego
pojawi się na ekranie, wskazując na to,
że urządzenie jest gotowe do dawkowania
kremu nawilżającego.
serum doses
reduces by 1

serum icon animates
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9. Moisturizer dispensing
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ht is visible
spense
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light flashes in sync with graphical drip
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5. Serum -1 dose

=
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•N
 ależy ponownie umieścić opuszki
palców
w otworze łukowym.
10. Moisturizer -1 dose

•N
 ależy zaczekać, aż na ekranie wyświetli
się powiadomienie
- krem nawilżający
day moisturizer doses
light flashes in sync with graphical drip
reduces by 1
gotowy.
•N
 ależy wyjąć dłoń z otworu łukowego
i nanieść krem nawilżający na twarz.

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

15. Standby

• Na ostatnim ekranie wyświetlana jest ilość
pozostałych dawek, jako podpowiedź kiedy
warto zamówić kolejne dawki.
• Zwartość serum to dwukrotnie więcej dawek,
gdyż jest ono dozowane rano i wieczorem.
machine switches to standby mode

machine turned
on via:
Należy powtórzyć te same kroki
przy
pielęgnacji wieczornej.

UWAGA: Przy pierwszym montowaniu nabojów urządzenie ageLOC Me® dostosuje twoje produkty.
Podczas tego procesu możliwe jest dawkowanie większej lub mniejszej ilości produktu niż później podczas
regularnej pielęgnacji, przy czym każde kolejne dawkowanie będzie precyzyjne, tak aby ilość produktów
wystarczyła na 1 miesiąc pielęgnacji. (Patrz rozdział Dostosowywanie w Instrukcji Użytkownika
ageLOC Me® w celu uzyskania dodatkowych informacji).

BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE URZĄDZENIA
Istnieje możliwość ręcznego zablokowania urządzenia w celach czyszczenia,
przeniesienia, zabrania go w podróż lub oszczędności baterii.
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Blokowanie urządzenia
• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek (
)
poruszaj się po ekranie blokowania.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).
Odblokowywanie urządzenia
• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Naciśnij przycisk potwierdzenia (

UWAGA: Po 48 godzinach bezczynności, urządzenie zostanie automatycznie zablokowane.
Pozwala to wydłużyć żywotność baterii.

).
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Iv. AGELOC ME® TRYB OCENY SKÓRY
I SPERSONALIZOWANY ZESTAW NABOJÓW
Jednym z kluczowych elementów systemu ageLOC Me jest ocena skóry.
Dzięki kwestionariuszowi składającemu się z serii pytań dotyczących twojej
osoby, twoich preferencji możesz łatwiej spersonalizować swoją pielęgnację
skóry i stworzyć produkty idealnie dostosowane do twoich potrzeb.
Pobieranie aplikacji do oceny

Dostęp do aplikacji oceniającej możliwy jest z poziomu lokalnej wersji językowej
strony Nu Skin lub z poziomu aplikacji ageLOC Me. Aplikację można pobrać
z iTunes lub ze sklepu Google Play.
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•P
 o dwóch tygodniach stosowania zestawu
referencyjnego, można przystąpić do oceny
skóry za pomocą aplikacji ageLOC Me,
co pozwoli dobrać odpowiednią kombinację
produktów specjalnie dla ciebie.
•P
 o odpowiedzi na pytania odnośnie
ekspozycji twojej skóry na działanie słońca
i substancji chemicznych, twojego typu
skóry oraz różnych widocznych oznak jej
starzenia się na koniec należy określić swoje
preferencje odnośnie zapachu, filtru
przeciwsłonecznego i poziomu nawilżenia.

• Na zakończenie oceny wygenerowany zostanie
twój osobisty kod pielęgnacji skóry. Posłuży nam
on do stworzenia produktów pielęgnacyjnych
idealnie dopasowanych do twoich potrzeb.
• Po ukończeniu oceny można zamówić zestaw
spersonalizowanych produktów pielęgnacyjnych.
Kiedy zawartość zestawu referencyjnego zostanie
wykorzystana, należy rozpocząć stosowanie
spersonalizowanego zestawu produktów.
• Gdy zmianie ulegną problematyczne kwestie
dotyczące starzenia się skóry lub warunki
środowiskowe (klimat, miejsce pobytu) istnieje
możliwość ponownej oceny skóry i zamówienie
nowego zestawu spersonalizowanych produktów,
tak często jak to potrzebne.
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V. USUWANIE NABOJÓW
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Usuń zestaw nabojów z serum z urządzenia.
• Otwórz pokrywę urządzenia.
• Opierając kciuki na urządzeniu palcami wskazującymi należy
pociągnąć do siebie jednocześnie oba zatrzaski przy nabojach
z serum, aby uwolnić zestaw nabojów z serum. Należy wyrzucić
cały zestaw (do każdego zamówienia dołączana jest nowa złączka
łącząca naboje serum z urządzeniem).

Wyjmij nabój z kremem nawilżającym
na dzień i nabój z kremem
nawilżającym na noc z urządzenia.
• Tak jak poprzednio pociągnij
do siebie odpowiednie zatrzaski
aż do uwolnienia nabojów.
Wyrzuć zużyte naboje.

UWAGA: Urządzenie automatycznie śledzi ilość pozostałych dawek.
Po wstawieniu nabojów, urządzenie wyświetli zapytanie czy są to nowe naboje.
Po zaznaczeniu odpowiedzi TAK, gdy naboje nie są nowe, urządzenie dostosuje
produkty poprzez wydozowanie nadmiaru produktu. (Patrz rozdział
Dostosowywanie w Instrukcji Użytkownika ageLOC Me® w celu uzyskania
dodatkowych informacji). Po zaznaczeniu odpowiedzi NIE, gdy naboje są nowe,
urządzenie przejdzie do kolejnego etapu pielęgnacji bez dozowania produktu.

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

Ograniczona dwuletnia gwarancja: Nu Skin gwarantuje brak
jakichkolwiek usterek, wad wykorzystanych materiałów lub błędów
technicznych w okresie dwóch lat od daty dostarczenia urządzenia.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych
nieprawidłowym użyciem lub wypadkiem podczas stosowania. Jeżeli
urządzenie przestaje funkcjonować prawidłowo w ciągu dwuletniego
okresu objętego gwarancją, należy skontaktować się z lokalnym biurem
Nu Skin w celu dokonania naprawy urządzenia lub jego wymiany.
Konieczne może być w takiej sytuacji okazanie formalnego dowodu
zakupu, na którym określona będzie data dostarczenia urządzenia.
Nu Skin zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu stanu
urządzenia. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe
obowiązujące w poszczególnych krajach zakupu, prawa te podlegają
ochronie. Gwarancja obowiązuje w następujących krajach: Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia,
Luksemburg, Irlandia, Islandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,
RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania
i Włochy.
PL

