Quick Start Guide
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Bine aţi venit la ageLOC Me®, o abordare complet nouă a îngrijirii
anti-îmbătrânire a pielii. Conţinând cinci produse puternice de
îngrijire a pielii, o evaluare inteligentă a pielii și un dispozitiv unic de
livrare, ageLOC Me este personalizat pentru dumneavoastră, de
către dumneavoastră.

COMPONENTELE AGELOC ME®
Înainte de a vă configura dispozitivul, verificaţi-l pentru a vă asigura că aveţi toate
componentele adecvate.

DISPOZITIVUL AGELOC ME
Ecran
Capac
+
AA

+
AA

+
AA

+
AA

-

-

-

-

PATRU (4)
BATERII TIP AA

Produsul dispensează aici
Indicator pregătit
de dispensare

Arcadă

CARTUȘELE PRODUSULUI
Loţiune de zi

Loţiune de
noapte

Trei (3) cartușe
de ser

RECIPIENT DE CĂLĂTORIE

Suport de cartuș
pentru ser

Conectorul dispozitivului

Vedeţi secţia Mod călătorie a Manualului utilizatorului
ageLOC Me® (disponibil în aplicaţia dumneavoastră
ageLOC Me de evaluare a pielii sau pe microsite) pentru mai
multe informaţii despre folosirea recipientului de călătorie și a
Modului călătorie.
Componentele afișate nu au dimensiunea reală.
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I. ASAMBLAREA CARTUȘELOR
Cartușele produsului dumneavoastră includ o loţiune de zi, o loţiune de
noapte și trei seruri. Asiguraţi-vă că îndepărtaţi husele protective de pe
fiecare produs și apoi urmaţi pașii de mai jos pentru a asambla cartușele.
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Deschideţi capacul dispozitivului
și inseraţi cartușul de culoare albastru
deschis pentru loţiune de zi în poziţia
din stânga, sus. Va face un clic.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Nu îndepărtaţi capacul din plastic cu valva de tip
cauciuc din cartușul de loţiune.

RIDGES
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SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
ÎNDEPĂRTARE

Inseraţi cartușul de culoare albastru
închis cu loţiunea de noapte în poziţia
din dreapta, sus. Va face un clic.
ÎNDEPĂRTARE
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Luaţi suportul cartușului de ser și ţineţi-l
cu cele trei găuri în jos.

PARTE
SUPERIOARĂ

PARTE INFERIOARĂ
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APĂSAŢI

SUS

ÎNDEPĂRTARE

APĂSAŢI

Atasaţi cele trei cartușe de ser suportului
cartușului de ser în orice ordine.
• Î ndepărtaţi husa protectivă de pe
fiecare cartuș de ser.
• I nseraţi fiecare cartuș de ser în
suportul de cartuș PARTEA
INFERIOARĂ MAI ÎNTÂI, apoi
împingeţi colţul ridicat al capacului
colorat sub semicercul din partea de
sus până ce face clic.
•O
 mișcare ușoară poate fi necesară
pentru o potrivire corectă.
Ordinea serului din suport nu contează.
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SUPORTUL
CARTUȘULUI
DE SER

Inseraţi partea de sus a Conectorului
dispozitivului (partea albă) în partea
inferioară a suportului cartușului de
ser până ce face clic.
Asiguraţi-vă că acest conector al
dispozitivului este atașat suportului de
cartuș de ser pentru a finaliza setul
cartușului de ser înainte de continua
cu pasul 6.

APĂSAŢI

CONECTOR AL DISPOZITIVULUI
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Inseraţi setul cartușului de ser în dispozitiv..
• Inseraţi setul complet din pasul 5 în poziţia
centrală din faţă a dispozitivului.
• Butonul de culoare gri a conectorului
dispozitivului merge în jos în dispozitiv.
•V
 eţi auzi un clic atunci când setul cartușului
de ser este inserat corect.
• Închideţi capacul.
‘CLICK’

‘CLICK’

Dacă aţi instalat deja bateriile, dispozitivul
ageLOC Me® vă va cere să confirmaţi că, cartușele
de zi, de noapte și de ser pe care le-aţi introdus sunt
noi. Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a selecta
DA pentru fiecare produs, apoi apăsaţi butonul de
selecţie ( ).
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SIMBOLURILE
BUTOANELOR
BUTONUL DIN DREAPTA
Pentru a vă mișca spre dreapta în
opţiunile ecranului

BUTONUL DIN STÂNGA
Pentru a vă mișca spre stânga în
opţiunea ecranului

BUTONUL ÎNAPOI
Îl aduce pe utilizator înapoi la
ecranul anterior

BUTONUL MENIU
Regim de zi/noapte
•Furnizarea de produs
pentru călătorie
• Configurări
• Furnizare produs singular
• Închidere/Deschidere

BUTONUL SELECTARE/CONFIRMARE
Pentru a confirma selecţiile din
meniu

SIMBOLURI
PE ECRAN
LOŢIUNE DE ZI

LOŢIUNE DE NOAPTE

FURNIZOR DE

SER
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II. CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI AGELOC ME®
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INSTALAŢI BATERIILE
• Scoateţi capacul compartimentului
bateriei din partea de jos a aparatului.
• Inseraţi patru (4) baterii AA cu capătul
plat al bateriei (-) în direcţia opusă
arcului.
• Scoateţi capacul.
* Asiguraţi-vă că utilizaţi numai litiu de calitate
și de marcă sau baterii alcaline în dispozitivul
dumneavoastră ageLOC Me.
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SELECTAŢI LIMBA
• Dacă dispozitivul este oprit, porniţi-l
apăsând pe butonul din meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
găsi limba dumneavoastră.
• Apăsaţi butonul Selectare ( ) pentru a
confirma selecţia dumneavoastră
NOTĂ: Limba implicită este engleză. Puteţi schimba
selecţia de limbă în orice moment din meniul Setări
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CONFIGURAŢI ORA CURENTĂ
) pentru a
• Folosiţi butoanele săgeţi (
alege formatul ceasului, de 12 sau 24 de
ore.
• Apăsaţi butonul Selectare ( ) pentru a
confirma selecţia dumneavoastră
• Dacă selectaţi formatul de 12 ore, alegeţi
a.m. sau p.m.
• Ajustaţi ora folosind săgeata stângă ( )
pentru a merge în jos și săgeata dreaptă
( ) pentru a merge în sus, apoi apăsaţi
Selectare ( ).
• Ajustaţi minutele folosind săgeata stângă
( ) pentru a merge în jos și săgeata
dreaptă ( ) pentru a merge în sus, apoi
apăsaţi Selectare ( ).
NOTĂ: Este important să configuraţi ora curentă
pentru a permite dispozitivului ageLOC Me să
furnizeze regimul adecvat de zi sau noapte.

LEFT

RIGHT

BACK

SELECT/CONFIRM

MENU
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ON-SCREEN SYMBOLS

III. FURNIZAREA PRODUSULUI
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

REGIM DE ZI 
Două produse sunt furnizate în fiecare
dimineaţă
• Ser
• Loţiune de zi

SERUM

DELIVER

REGIM DE NOAPTE 
Două produse sunt furnizate în fiecare
seară
• Ser
• Loţiune de noapte

Urmaţi la fiecare pas ecranul dispozitivului. Dacă aţi ratat un ecran,
apăsaţi butonul înapoi ( ) pentru a-l vedea din nou.
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3

4
5

Aprindeţi dispozitivul plasând mâna
dumneavoastră pentru scurt timp pe arcadă
apoi îndepărtând-o.
• Î n funcţie de ora din zi, regimul de zi sau de
noapte și logo-ul vor fi fișate timp de două
secunde.

•E
 cranul de confirmare apare atunci
când dispozitivul este gata să furnizeze
produsele dumneavoastră.
•A
 tingeţi butonul de Selecţie ( ) dacă
sunteţi pregătit(ă) să obţineţi serul.
•A
 tunci când apar pe ecran mâna și
serul, plasaţi vârfurile degetelor în
arcadă. (Logo-ul de la baza arcadei se
aprinde atunci când dispozitivul este
gata să furnizeze produsul.)

• Dispozitivul va furniza ser pe vârfurile
degetelor.

•A
 șteptaţi să apară ecranul de ser
complet.
• Î ndepărtaţi vârfurile degetelor
și aplicaţi serul pe faţă.

4. Serum dispensing
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is visible
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•V
 or apărea pe ecran loţiunea și mâna,
indicând că dispozitivul este gata să
furnizeze loţiunea.
=

light flashes in sync with graphical drip

serum doses
reduces by 1

serum icon animates
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•P
 lasaţi vârfurile degetelor înapoi în
arcadă
pentru a primi loţiunea.
10. Moisturizer -1 dose

9. Moisturizer dispensing
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5. Serum -1 dose

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

•A
 șteptaţi să apară ecranul de loţiune
day moisturizer doses
completă.
reduces by 1
• Î ndepărtaţi vârfurile degetelor și
aplicaţi loţiunea pe faţă.
15. Standby

•E
 cranul final arată dozele rămase astfel
încât veţi ști când să comandaţi din nou.
•S
 erul are de două ori mai multe doze
deoarece este furnizat dimineaţa și seara.
total doses remaining screen
remains for 3 secs

machine switches to standby mode
machine turned
on via:
Repetaţi fiecare
pas pentru regimul de searĂ.

NOTĂ: Atunci când încărcaţi cartușele pentru prima dată, ageLOC Me® va pregăti produsele. Puteţi primi
o cantitate mai mare sau mai mică de produs decât de obicei în timpul acestui proces, dar fiecare furnizare
următoare va oferi o doză precisă pentru aprovizionarea dumneavoastră lunară. (Vedeţi secţia de Pregătire
a Manualului Utilizatorului ageLOC Me® pentru mai multe informaţii.)

ÎNCHIDEREA ȘI DESCHIDEREA DISPOZITIVULUI
Puteţi alege să închideţi manual dispozitivul pentru a-l putea curăţa, mișca,
împacheta, pentru a călători sau pentru a economisi energia bateriei.
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Închiderea dispozitivului.
• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru
a naviga spre ecranul de Închidere.
• Apăsaţi butonul de Confirmare ( ).
Deschiderea dispozitivului
• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Apăsaţi butonul de Confirmare (

).

NOTĂ: După 48 de ore de nefolosire, dispozitivul dumneavoastră se va închide automat. Acest lucru ajută
la menţinerea energiei bateriei.
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Iv. EVALUAREA PIELII CU AGELOC ME® ȘI SETUL
INDIVIDUALIZAT
Una dintre componentele cheie ale sistemului ageLOC Me este evaluarea. O
serie de întrebări despre dumneavoastră, pielea și preferinţele dumneavoastră
vă ajută la personalizarea regimului de îngrijire a pielii și la crearea produselor
celor mai adecvate pentru dumneavoastră.
Descărcarea aplicaţiei de evaluare

Accesaţi aplicaţia de evaluare de pe site-ul web al pieţei dumneavoastră Nu Skin sau
prin intermediul aplicaţiei ageLOC Me. Puteţi descărca aplicaţia de pe iTunes sau din
magazinul Google Play.
.
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•D
 upă 2 săptămâni de folosire a Setului
de referinţă, puteţi începe evaluarea pielii
cu ageLOC Me care va selecta o
combinaţie de produse doar pentru
dumneavoastră.
•V
 eţi răspunde la întrebări referitoare la
expunerea dumneavoastră la soare și la
produse chimice, tipul dumneavoastră de
piele și multe semne vizuale ale
îmbătrânirii, precum și preferinţele
dumneavoastră referitoare la parfum,
protecţie solară și senzaţia loţiunii.

• L a finalul evaluării, veţi primi codul personal
de îngrijire a pielii. Îl vom folosi pentru a crea
un regim care este potrivit doar pentru
dumneavoastră.
• După evaluare, puteţi comanda setul
dumneavoastră personalizat. Atunci când
produsele din Setul dumneavoastăr de
referinţă se termină, începeţi să folosiţi
produsele personalizate.
• Dacă preocupările dumneavoastră referitoare la îmbătrânire sau condiţiile de mediu
(temperatura, locaţia) se schimbă, puteţi
relua evaluarea și comanda un nou set de
produse personalizate cât de des este nevoie.
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V. ÎNDEPĂRTAREA CARTUȘELOR

1

2

Îndepărtaţi Setul de cartușe de ser din dispozitivul dumneavoastră.
• Deschideţi capacul dispozitivului.
• Folosind ambele degete arătătoare, trageţi spre dumneavoastră
simultan cele două file de ser pentru a elibera Setul cartușului de
ser. Debarasaţi-vă de întregul set (veţi primi un nou conector de ser
la fiecare nouă comandă lunară).

Îndepărtaţi cartușul Loţiune de zi și
cartușul Loţiune de noapte din dispozitivul dumneavoastră.
• Apăsaţi înapoi pe butoanele
corespunzătoare până ce fiecare
filă este eliberată. Debarasaţi-vă de
cartușe.

NOTĂ: Dispozitivul dumneavoastră monitorizează în mod automat cantitatea de
doze rămasă. Atunci când inseraţi cartușele, dispozitivul vă va întreba dacă sunt
noi. Dacă selectaţi DA, dar acestea nu sunt noi, dispozitivul va pregăti produsele,
cauzând o cantitate în exces de produs furnizată. (Vedeţi secţia de Pregătire a
Manualului Utilizatorului ageLOC Me® pentru mai multe informaţii.) Dacă
selectaţi NU, dar cartușele sunt noi, dispozitivul va direcţiona noul regim dar nu
va furniza produsul.

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

Termen de garanţie limitat de doi ani: Nu Skin garantează
faptul că dispozitivul dumneavoastră nu va prezenta defecte de
material sau de execuţie pe o perioadă de doi ani de la data livrării sale
către consumator. Această garanţie nu acoperă defecţiunile produsului
datorate utilizării necorespunzătoare sau accidentelor. În cazul apariţiei
de defecţiuni în perioada de garanţie de doi ani, vă rugăm să contactaţi
biroul local Nu Skin pentru a facilita reparaţia sau schimbarea. Este
posibil să vi se solicite să prezentaţi o chitanţă de primire care să
includă data livrării. Nu Skin își rezervă dreptul de a inspecta aparatul.
Această garanţie nu afectează drepturile dumneavoastră statutare
legale specifice ţării de achiziţie, astfel de drepturi rămân protejate.
Această garanţie este valabilă în Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia,
Finlanda, Franţa, Germania, Ungaria, Irlanda, Islanda, Italia,
Luxemburg, Marrea Britanie, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia,
Republica Cehă, România,  Slovacia, Spania, Suedia.
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