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DINE TRIN MOD SKRÆDDERSYET HUDPLEJE
Trin et—Tag dit første trin mod skræddersyet hudpleje
Tillykke med købet af hudplejesystemet ageLOC Me® og med din rejse mod skræddersyet
hudpleje. I pakken finder du dit referencesæt og dine første ageLOC Me-produkter.
Brug produkterne i to uger og oplev, hvordan de føles, og hvordan din hud får gavn
af dem. Brug dem som reference, når du vurderer din hud med ageLOC Me® for at
skræddersy din hudplejeserie.
Trin to—Skræddersy dit hudplejeprogram
I kombination med referencesættet kan hudvurderingen hjælpe med at fastslå dine
hudplejebehov via en række spørgsmål angående dig (omgivelser, region,..) din hud
(individuelle hudkarakteristika, personlige bekymringer om aldring,..) og præferencer.
Du kan vælge creme med og uden duft, og du kan tilføje eller fravælge solbeskyttelsesfaktor
i din dagcreme. Du kan indtaste specifikke fordele så dine individuelle behov bliver
opfyldt.
Trin tre—Oplev dit skræddersyede hudplejesæt
Bestil dit skræddersyede hudplejesæt med den personlige hudplejekode, du modtager
når du har gennemført hudvurderingen. Med de oplysninger, du har givet os om din
hud og dine præferencer, har vi, i kombination med vores ekspertise og innovative
videnskab inden for anti-ageing, sammensat et hudplejeprogram, der passer til dig.
Når dine beholdere til referencesættet er tomme kan du gå i gang med at bruge det
skræddersyede hudplejesæt med det samme. Som med referencesættet indeholder
dit skræddersyede hudplejesæt en måneds beholdning af tre serummer og dag- og
natcreme.
Trin fire—Behold det eller finjuster det
Vurder din hud med ageLOC Me® så ofte som du har lyst til, og tilpas dit hudplejeprogram
til årstiden, hvor du befinder dig eller bekymringer om alderstegn. Der er ingen
begrænsning på hvor mange gange, du kan vurdere huden.
Online videovejledning
Har du brug for hjælp? På ageLOC® Me hudvurderingshjemmesiden og appen kan
du få vejledning til anvendelse og opsætning af din ageLOC® Me-enhed. Du kan
finde videoerne under ”support”.
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Hudplejesystemet ageLOC Me®
Dit første køb er hudplejesystemet ageLOC Me. Systemet indeholder alt, du har
brug for, for at komme i gang med det samme.

1 ageLOC Me®-apparatet

2 En dagcreme

4 Tre serummer

2

3 En natcreme

5 Holder til serumbeholderne

6 Apparatets konnektor
top

top

bund

bund

7 Rejsebeholdersæt

8 Hudvurderingskort
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INDHOLD I DET SKRÆDDERSYEDE HUDPLEJESÆT
Hver gang, du genbestiller dit skræddersyede hudplejesæt vil du modtage
skræddersyede produkter, der inkluderer:

1 En dagcreme

2 En natcreme

3 Tre serummer

4 Holder til serumbeholderne

top

bund

5 Apparatets konnektor

top

bund
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Funktioner
Brug apparatets menu og tilpas din oplevelse med produktleveringen. Du kan få
adgang og navigere via menuen ved let at røre knapperne på låget.

VENSTREKNAP
Til at bevæge sig mod venstre
gennem valgmulighederne på
skærmen

HØJREKNAP
Til at bevæge sig mod højre
gennem valgmulighederne på
skærmen

TILBAGEKNAP
Tager brugeren tilbage til det
foregående skærmbillede

vælg/BEKRÆFTKNAP
Til at bekræfte menuvalg

MENUKNAP
Dag/nat-cremer
• Levering af rejseprodukter
• Enkelt produktlevering
• Lås/lås op

SYMBOLER
PÅ DISPLAYET
DAGCREME

NATCREME

SERUM

LEVERING
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OPSÆTNING AF DIN ageLOC Me®

1

Sæt batterierne i
• Fjern dækslet til batterierne i bunden af
apparatet.
• Isæt fire (4) AA-batterier med den flade
ende af batteriet (-) mod fjederen.
• Sæt dækslet på igen
*Brug kun mærkevarebatterier af høj kvalitet, enten
litiumbatterier eller alkaline-batterier i dit ageLOC
Me-apparat.
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Vælg sprog
• Tænd apparatet på menu-knappen, hvis det
er slukket ( ).
• Brug pileknapperne (
) til at finde dit
sprog.
• Tryk på Vælg ( ) for at bekræfte dit valg.
BEMÆRK: Standardindstillingen for sprog er
engelsk. Du kan til hver en tid ændre sprog under
indstillinger i menuen.
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Indstil tiden
• Brug pileknapperne (
) for at vælge 12eller 24-timers tidsformat.
• Tryk på Vælg ( ) for at bekræfte dit valg.
• Hvis du vælger 12-timers-tidsformatet skal
du vælge a.m. eller p.m.
• Indstil tiden ved hjælp af venstrepilen ( )
for at gå ned og højrepilen ( ) for at gå op,
og tryk derefter Vælg ( ).
• Indstil minuttallet ved hjælp af venstrepilen
( ) for at gå ned og højrepilen ( ) for at gå
op, og tryk derefter Vælg ( ).
BEMÆRK: Det er vigtigt, at du indstiller det
aktuelle klokkeslæt, så ageLOC Me kan levere dagog natcreme korrekt.
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Montering af BEHOLDERNE
ageLOC Me®-referencesæt inkluderer 5 produktbeholdere:
en dagcreme, en natcreme og tre serummer. Sørg for at fjerne de
gennemsigtige beskyttelseslåg fra hvert produkt, og følg derefter trinene
nedenfor for at samle beholderne.

1

Åben apparatets låg og isæt den lyseblå
beholder til dagcremen i positionen
øverst til venstre. Den klikker på plads.

UR AGELOC ME CARTRIDGES
Fjern ikke plastichætten med den gummilignende
ventil fra produktet.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
KASSÉR

Isæt den mørkeblå beholder med
natcreme i positionen øverst til højre.
Den klikker på plads.
KASSÉR

3

Tag holderen til serumbeholderen, og hold
den således, at de tre huller er nederst.

TOP

BUND

4

KLIK

TOP

KASSÉR

KLIK

Sæt de tre serumbeholdere i holderne
i tilfældig rækkefølge.
• Fjern det gennemsigtige beskyttelseslåg
fra hver serumbeholder.
• Sæt hver serumbeholder i holderen med
BUNDEN FØRST, og klik den farvede
hættes forhøjede hjørne på plads under
den øverste ring.
•D
 et kan være nødvendigt at vrikke lidt
for at få den til at passe.
Rækkefølgen af serum i holderen er
ligegyldig.
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5

HOLDER TIL
SERUMBEHOLDER

Sæt toppen af apparatets konnektor
(hvid side) ind i bunden af holderen til
serumbeholderen, så den klikker på
plads.
Sørg for, a apparatets konnektor er
monteret på serumbeholderens holder
for at færdiggøre serumbeholdersættet,
inden du går videre til Trin 6.

KLIK

APPARATETS KONNEKTOR
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Isæt serumbeholderne i apparatet.
• Isæt det færdige sæt fra trin 5 i positionen midt på
forsiden af apparatet.
• Den grå bund på apparatets konnektor skal ned i
apparatet.
• Du hører et klik, når serumbeholdersættet sættes
korrekt i.
• Luk låget.
‘CLICK’

Hvis du allerede har sat batterier i, vil ageLOC Meapparatet bede dig bekræfte, at de beholdere med
dagcreme, natcreme og serum, du har sat i, er nye.
Brug pileknapperne (
) til at vælge JA for hvert
produkt, og tryk derefter på Vælg-knappen ( ).
‘CLICK’
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KLARGØRING AF NYE BEHOLDERE
Apparatet vil spørge dig om beholderne er nye, hver gang, du isætter nye beholdere.
På denne måde kan apparatet registrere, hvor meget produkt, der er tilbage i hver
beholder. Apparatet klargør automatisk nye beholdere med ekstra pumpeslag, første
gang produktet leveres. Derfor er det vigtigt, at du vælger den korrekte valgmulighed,
når apparatet spørger om beholderne er nye eller ej, for at undgå, at produktet bliver
leveret og går til spilde.

Hvis beholderne er nye vil JA være standardsvaret.
Tryk derefter på Vælg for at bekræfte ( ).

Hvis du isætter beholderne, men ikke er færdig med din 30-dages
cyklus, vil NEJ være standardsvaret.
Tryk derefter på Vælg for at bekræfte ( ).

Når du har sat dine nye beholdere i, vil apparatet klargøre dine produkter. Du vil
kunne høre, at apparatet pumper et par gange, før det leverer hvert produkt. Sørg
for at placere fingerspidsen i hulrummet under klargøringsprocessen. Apparatet vil
levere det produkt, der er klargjort på din fingerspids.
Du kan opleve, at den dosis, du får leveret er lidt anderledes end normalt under
denne proces, men de følgende produktleveringer vil give en præcis dosis resten
af måneden.
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LEFT

RIGHT

BACK

SELECT/CONFIRM

MENU

ON-SCREEN SYMBOLS

Levering af produkter
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

MORGENRUTINE 
Der leveres to produkter hver morgen:
• Serum
• Dagcreme

SERUM

DELIVER

AFTENRUTINE 
Der leveres to produkter hver aften:
• Serum
• Natcreme

Følg hvert trin, der vises på apparatets display. Hvis du ikke når at se et
skærmbillede, tryk på Tilbage-knappen ( ) for at få det vist igen.

1

2

3

Du kan vække apparatet fra dvaletilstand ved at
placere hånden kortvarigt i hulrummet.
• Baseret på tidspunktet på dagen vises logoet for
enten morgen- eller aftenrutine i to sekunder.

•S
 kærmbilledet Bekræft vises, når
apparatet er klar til at levere dine
produkter.
• Tryk på Vælg-knappen ( ), hvis du er
klar til at modtage serum.
•N
 år der vises en hånd og serum i
displayet, placeres fingerspidserne i
hulrummet.
( Logoet på bunden i hulrummet blinker, når
apparatet er klar til at levere et produkt.)

4
5
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• A pparatet leverer serum på
fingerspidserne.

• Vent til, displayet viser Serum Færdig.
• Fjern fingerspidserne fra hulrummet og
påfør serum i ansigtet.

4. Serum dispensing

6
in
is visible

• Der vises en hånd og creme i displayet
for at angive, at apparatet er klar til at
levere creme.
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

5. Serum -1 dose

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

• Placer fingerspidserne i hulrummet igen
for at modtage creme.
10. Moisturizer -1 dose

• Vent til displayet viser Creme Færdig.
• Fjern fingerspidserne
day moisturizer dosesfra hulrummet og
reduces by 1
påfør cremen
i ansigtet.

15. Standby

• Til sidst viser displayet, hvor mange doser
der er tilbage, så du ved, hvornår der skal
genbestilles.
• Der er dobbelt så mange doser serum, fordi
det leveres både morgen og aften.
machine switches to standby mode

machine turned on via:
Gentag hvert trin i forbindelse
med din aftenrutine.

Bemærk:
• Første gang, du sætter beholderne i, vil apparatet klargøre dine produkter. I denne
proces modtager du muligvis mere eller mindre af produktet end normalt, men
hver efterfølgende levering indeholder en præcis dosis i forhold til din månedlige
levering. (Se afsnittet Klargøring i brugermanualen til ageLOC Me for at få flere
oplysninger.)

de

•H
 vis du springer et trin over i din rutine (hvis du f.eks. påfører serum, men ikke får
leveret creme), vil apparatet være parat til at levere creme, de næste 15 minutter.
Efter 15 minutter vil du være nødt til at bruge apparatets Enkelt Leveringsmetode
for at få leveret cremen. (Se afsnittet angående Enkeltlevering for yderligere information.)
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

SERUM

DELIVER

Automatisk Leveringstilstand
Når du er fortrolig med apparatet kan du vælge en fuldautomatisk leveringstilstand.
Her vil du ikke blive spurgt om du er klar på displayet, og produktet vil blive leveret
så snart, du placerer fingerspidsen i hulrummet. Se side 24 for at lære hvordan.
Du kan aktivere den automatiske leveringstilstand i menuen.

1

2

Du kan vække apparatet fra dvaletilstand ved at
placere hånden kortvarigt i hulrummet.
• Baseret på tidspunktet på dagen vises logoet for
enten morgen- eller aftenrutine i to sekunder.

• Hånden og serummet bliver vist i et par
sekunder.
	(Logoet i bunden af hulrummet
blinker, når apparatet er klar til at levere
produktet.)
• Apparatet leverer serum på
fingerspidserne.

•D
 isplayet vil vise at serummet er leveret.
•V
 ent med at fjerne fingerspidserne
til lyden er stoppet, og påfør derefter
serummet i ansigtet.

3
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• Der vises en hånd og creme i displayet
for at angive, at apparatet er klar til at
levere creme.

4. Serum dispensing

4

in
is visible

• Placer fingerspidserne i hulrummet igen
for at modtage creme.
=

light flashes in sync with graphical drip
serum icon animates

9. Moisturizer dispensing

nd in
ht is visible
spense

=

5

5. Serum -1 dose

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

(Logoet i bunden
af hulrummet
serum doses
reduces by 1
blinker, når apparatet
er klar til at
levere produktet.)
10. Moisturizer -1 dose

• Displayet vil vise, at serummet er leveret.
•V
 ent med at fjerne fingerspidserne
til lyden er stoppet, og påfør derefter
serummet i ansigtet.
• Vent på, at skærmbilledet
day moisturizer doses
”fugtighedscreme
fuldført” vises.
reduces by 1
•F
 jern fingerspidserne og påfør cremen i
ansigtet.
15. Standby

•T
 il sidst viser displayet, hvor mange
doser der er tilbage, så du ved, hvornår
der skal genbestilles.
•D
 er er dobbelt så mange doser af serum,
fordi det leveres både morgen og aften.
machine switches to standby mode
machine turned on via:

LÅSNING OG OPLÅSNING AF APPARATET
Du kan vælge at låse apparatet manuelt for at rengøre det, flytte det, pakke det ned til
rejsen eller for at spare på batterierne.

1

e

2

Låsning af apparatet
• Tryk på Menu-knappen ( ).
•B
 rug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet Lås.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

Låsning af apparatet
• Tryk på Menu-knappen ( ).
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

BEMÆRK: Hvis apparatet ikke har været brugt i 48 timer, låses det automatisk. Dette er
batteribesparende.
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HUDPLEJESYSTEMET ageLOC Me®
En af nøglekomponenterne i ageLOC Me-systemet er vurderingen. Med dette
evalueringsredskab får du skræddersyet hudpleje med 2000
produktkombinationer, der tager udgangspunkt i dig, dine bekymringer
omkring hudaldring og dine præferencer.
Download Vurderingen
Find vurderingen på dit lands Nu Skin-hjemmeside
eller via ageLOC Me-app’en. Du kan downloade
app’en fra App Store eller Google Play Store
Påmindelse om Vurdering
Når du har brugt produkterne i referencesættet i to
uger, vil dit ageLOC Me-apparat påminde dig om
din hudvurdering. Du vil modtage påmindelsen på
dag nummer 12, 14, og 16 inden din morgenrutine.
Sørg for at vurdere huden efter to uger for at undgå
forsinkelser i leveringen af dine beholdere.
Hudvurderingen
Ved hjælp af en sofistikeret algoritme kan man med
hudvurderingen fastslå, hvilken hudplejeserie, der
passer bedst til din hud. Først stiller den spørgsmål
angående dig så som navn, alder og sol- og
kemikalieeksponering.
Derefter skal du svare på spørgsmål angående din
hud, så som din huds udseende og struktur og
synlige tegn på aldring i huden.
Til slut bliver der stillet spørgsmål angående dine
præferencer - om du ønsker cremer med eller uden
duft, og om du ønsker lette eller rigere cremer.
Når du har afsluttet hudvurderingen vil du modtage
din personlige hudplejekode. Koden genereres ved
hjælp af hudvurderingen med udgangspunkt i cirka
2000 af kombinationer, baseret på dine svar svarene bruger vi til at skabe en hudplejeserie, der
passer til dig.
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Når du har vurderet din hud kan du gemme din
vurderingsprofil og bestille dit skræddersyede
hudplejesæt.
Administrer Flere VURDERINGER
Hver gang, du gentager vurderingen, genereres der
en ny kode. Du kan se dine tidligere vurderinger og
genbestille et skræddersyet sæt når som helst.

Automatisk Levering
Nu Skin giver dig muligheden for at få dit
skræddersyede hudplejesæt leveret direkte hver
måned med Automatic Delivery Rewards (ADR).
Kontakt din lokale kundeservice for yderligere
information.

15

ENKELT LEVERING
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

Når du vælger
Enkelt
serum icon
animates Levering, vil apparatet levere en enkelt dosis af det
specifikke produkt, du vælger. Det er en praktisk løsning, hvis du gerne vil have
en ekstra dosis serum eller creme.
9. Moisturizer dispensing

1

in
is visible
pense

serum doses
reduces by 1

10. Moisturizer -1 dose

• Tryk på Menu-knappen ( ).
•B
 rug pileknapperne (
) til at navigere
hen til Enkelt Dosis-tilstand.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
=

light flashes in sync with graphical drip

2 14. T

otal doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

day moisturizer doses
reduces by 1

• 15.
Skærmen
Standby viser, hvor mange doser du har
tilbage af hvert produkt.
• Brug pileknapperne (
) til at vælge
det produkt, du vil have leveret.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
machine switches to standby mode
machine turned on via:
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LEVERING AF DAG- OG NATCREME EFTER BEHOV
Brug efter behov-funktionen for at få leveret dag- eller natcreme lige når du har brug
for det. Denne egenskab er praktisk, hvis du har brug for at genpåføre en hel dag- og
natrutine inden for den samme dag (hvis du f.eks. skal bruger produkter efter
træning).

1

2

Levering af morgenrutine efter behov
• Tryk på menu-knappen ( ).
• Brug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet Morgenrutine.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
• Logoet i bunden af hulrummet blinker
når ageLOC Me® er parat til at levere
produkt.
• Placer fingerspidsen i hulrummet.
• Apparatet vil levere dine
morgenrutineprodukter.
(Se afsnittet om produktlevering på side 10
for mere information.)

Levering af aftenrutine efter behov
• Tryk på menu-knappen ( ).
• Brug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet aftenrutine.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
• Logoet i bunden af hulrummet blinke
når ageLOC Me® er parat til at levere
produkt.
• Placer fingerspidsen i hulrummet.
• Apparatet vil levere dine
aftenrutinerutineprodukter.
(Se afsnittet om produktlevering på side 10
for mere information.)

BEMÆRK: Apparatet vil levere produktet ud fra den leveringsmetode, du har valgt.
Hvis du bruger den semiautomatiske leveringsmetode skal du trykke på Bekræft-knappen
for at få leveret produkt. Hvis du bruger den automatiske leveringsmetode, vil apparatet
automatisk levere produktet, når du placerer fingerspidsen i hulrummet.
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TRANSPORTTILSTAND
Din ageLOC Me® leveres med en praktisk rejsebeholder, der gør det nemt
at tage dine produkter med dig på rejsen. Rejsebeholderen indeholder tre
forskellige beholdere - en til serum, en til dagcreme og en til natcreme. Hver
rejsebeholder kan indeholde produkt til syv dage og nætter. Serumbeholderen
kan indeholde 11 ml produkt og dag- og natcremen kan hver især indeholde 9 ml
produkt.
Hvis du har planer om at rejse mere end en uge, kan du købe yderligere
rejsebeholdere eller tage din ageLOC Me® med dig ved at låse den i
indstillingerne (se side 25 i denne manual).
• Beholderne kan sættes sammen så de er nemme at transportere.
• Hvert beholderlåg åbner opad. Åben lågene før produkterne isættes.

—— Beholder til dagcreme
—— Beholder til natcreme
—— Beholder til serum

1
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Vælg Transporttilstand til Rejsebeholderen
• Tryk let på Menu-knappen ( ) for at komme
ind i menuen.
• Vælg Transport-valgmuligheden ved at
trykke på pileknapperne (
) indtil flyikonet
dukker op.
• Tryk på Vælg ( ) for at bekræfte dit valg.

2

3

4

Indstil antal dage
• Tryk til venstre eller højre på pileknapperne
(
) for at få vist det korrekte antal dage.
• Tryk på Vælg ( ) for at bekræfte dit valg.
BEMÆRK: Du kan vælge højst 7 dage.
Du kan ikke vælge flere produktleveringer
end du har tilbage i perioden.

Indstil antal nætter
• Tryk til venstre eller højre på pileknapperne
) for at få vist det korrekte antal nætter.
(
• Tryk på Vælg ( ) for at bekræfte dit valg.
BEMÆRK: Du kan vælge højst 7 dage.
Du kan ikke vælge flere produktleveringer
end du har tilbage i perioden.
Apparatet er nu klar til at levere den korrekte
dosis produkt til rejsen

Lever serum
• Åben låget på serumbeholderen.
• Placer den lysegrå beholder under tuden.*
• Bekræft-skærmbilledet vises.
• Tryk på Vælg ( ) når du er parat til at få
leveret serum.
•A
 pparatet vil levere den korrekte dosis serum
både morgen og aften på hele rejsen.
•V
 ent med at fjerne beholderen til lyden
ophører.
Placer rejsebeholderen tættere på sensorerne
i toppen af hulrummet, hvis apparatet ikke
aktiveres.

*Placer beholderen i hulrummet med låget hvilene på bordet for at modtage produktet.
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5

6

Levering af Dagcreme
• Åben låget på beholderen (lyseblå) til
dagcremen.
• Placer beholderen under tuden.*
• Bekræft-skærmbilledet vises.
• Tryk på Vælg ( ) når du er parat til at få
leveret cremen.
•A
 pparatet vil levere den korrekte dosis
dagcreme til rejsen.

Levering af Natcreme
•Å
 ben låget på beholderen (mørkeblå) til
dagcremen.
• Placer beholderen under tuden.*
• Bekræft-skærmbilledet vises.
•T
 ryk på Vælg ( ) når du er parat til at få
leveret cremen.
• Apparatet vil levere den korrekte dosis
natcreme til rejsen.

* S ørg for placere beholderen korrekt under tuden ved at hvile tappen på låget på
bordets overflade

DU HAR NU MODTAGET DET PRODUKT, DU HAR
BRUG FOR PÅ DIN REJSE.
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FJERN BEHOLDERE

1

2

Fjern serumbeholdersættet fra apparatet.
• Åben apparatets låg.
• Brug begge pegefingre til at trække i de to serum-tapper samtidig
for at løsne serumbeholdersættet. Kassér hele sættet (du modtager
en ny serum-konnektor med hver ny månedlig levering).

Fjern beholderen med dag- og natcreme
fra apparatet
• Tryk tilbage på de pågældende
tapper, indtil beholderen løsnes.
Kassér beholderne.

BEMÆRK: Apparatet registrerer automatisk, hvor mange doser du har tilbage. Når
du isætter nye produktbeholdere, spørger apparatet, om de er nye. Hvis du vælger
JA, selvom de ikke er nye, klargør apparatet produkterne, hvilket medfører, at der
leveres for store mængder. (Se afsnittet Klargøring i brugermanualen til ageLOC Me
for at få flere oplysninger.) Hvis du vælger NEJ, selvom beholderne er nye, går
apparatet videre til den næste levering, men der leveres ikke noget produkt.
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REDIGER INDSTILLINGER
Du kan indstille tid, sprog og leveringstilstand når som helst.
INDSTIL TIDEN

1

2

3

4

• Tryk på “Menu”-knappen ( ).
• Brug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet Indstillinger.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

• Brug pileknapperne (
) til at navigere
til skærmbilledet Indstil Tid.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

• B rug pileknapperne (
) for at vælge
12- eller 24-timers tidsformat.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
Hvis du vælger 12-timersformat skal du
vælge a.m. eller p.m.

• Indstil tiden ved hjælp af venstrepilen
( ) for at gå ned og højrepilen ( ) for at
gå op, og tryk derefter Vælg ( ).
• Indstil minuttallet ved hjælp af
venstrepilen ( ) for at gå ned og
højrepilen ( ) for at gå op, og tryk
derefter Vælg ( ).

BEMÆRK: Det er vigtigt, at du indstiller det aktuelle klokkeslæt, så ageLOC Me
kan levere dag- og natcreme korrekt.
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INDSTIL TIDEN

1

2

3

• Tryk på “Menu”-knappen ( ).
• Brug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet Indstillinger.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

• Brug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet Sprog.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

) til at finde dit
• Brug pileknapperne (
sprog.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
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INDSTILLING AF LEVERINGSTILSTAND
Semiautomatisk Leveringsstilstand
Når apparatet er indstillet til denne tilstand vil den spørge dig, om du er klar til
at få leveret produkt, når du placerer fingerspidsen i hulrummet. Du skal trykke
på Bekræft-knappen, ( ) og derefter placere din fingerspids i hulrummet for at
modtage produkt. Apparatets standardindstilling er semiautomatisk tilstand.
Automatisk Leveringstilstand
Når apparatet er indstillet til denne tilstand vil den automatisk levere produkt, når
du placerer fingerspidsen i hulrummet.

1

2

3
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• Tryk på Menu-knappen ( ).
•B
 rug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet Indstillinger.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

• Brug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet Automatisk.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

• Brug pileknapperne (
) for at vælge
JA til automatisk leveringsindstilling eller
NEJ, hvis du vil bruge semiautomatisk
indstilling.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

LÅSNING OG OPLÅSNING AF APPARATET
Når du låser apparatet undgår du unødig levering af produkter. Du kan vælge at låse
apparatet manuelt for at rengøre det, flytte det, pakke det ned til rejsen eller for at
spare på batterierne.
Låsning af apparatet
• Tryk på Menu-knappen ( ).
) til at
•B
 rug pileknapperne (
navigere hen til skærmbilledet Lås.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
BEMÆRK: Hvis du ikke vil låse
apparatet, skal du trykke på Menu (
eller Tilbage ( ).

)

Lås Apparatet Op
• Tryk på Menu-knappen ( ).
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

BEMÆRK: Hvis apparatet ikke har været brugt i 48 timer, låses det automatisk.
Dette er batteribesparende.

VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET
Apparatet kræver meget lidt vedligeholdelse og er udviklet sådan, at den daglige
betjening er nem og simpel.
Rengøring af apparatet:
• Sørg for at låse apparatet så det ikke unødigt leverer produkt. (Se Låsning og
Oplåsning af apparatet)
• Brug en let fugtig klud eller vatpind til at fjerne overskydende produkt fra bunden
af hulrummet og tuden øverst i hulrummet. Tør delene grundigt. Opbevares et
tørt sted.
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UDSKIFTNING AF BATTERIER
Brug kun mærkevarebatterier af høj kvalitet, enten litium- eller alkaline-batterier i
din ageLOC Me-enhed.
Når batterierne skal skiftes, vil apparatet vise et
symbol med et tomt batteri, når du placerer dine
fingerspidser i hulrummet eller trykker på menuknappen. Derefter kan du genoptage betjeningen.
Apparatet registrerer når der ikke er nok batteri til at
udføre næste produktlevering. Den vil vise et tomt
batteri, og skærmen vil derefter være sort.

Udskiftning af Batterier*

1

•F
 jern dækslet til batteriskuffen i bunden
af apparatet.
• Fjern og kassér de gamle batterier.
• I sæt fire (4) AA-batterier med den flade
ende af batteriet (-) mod fjederen.
• Sæt dækslet på igen
*Brug kun mærkevarebatterier af høj
kvalitet, enten litiumbatterier eller alkalinebatterier i dit ageLOC Me-apparat.
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FEJLFINDING
Nulstil Apparat
Dit apparat nulstilles, hvis der opstår en fejl. Når
apparatet nulstilles vil skærmbilledet Genstart vises.
• Sørg for at batterier og beholdere er installerede
korrekt.
• Når apparatet nulstilles vil skærmbilledet Indstil
Tiden vises. Du vil blive bedt om at indstille det
nuværende klokkeslæt. (Se Rediger Apparatets
Indstillinger—Indstil Tiden)
• Skærmbilledet Nye Beholdere vises muligvis og du skal derefter vælge
JA eller NEJ
Sort Skærm
• Hvis batterierne er døde bliver skærmen sort. Hvis det er tilfældet, udskift da
batterierne.
• Hvis skærmen er sort selvom, du lige har udskiftet batterierne bør du tjekke om
batterierne er korrekt installerede.
Softwareudgave
Når du skal have support til apparatet bliver du måske bedt om at bekræfte
softwareudgaven.

1

2

• Tryk på Menu-knappen ( ).
•B
 rug pileknapperne (
) til at navigere
hen til skærmbilledet Indstillinger.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).

•B
 rug pileknapperne (
) til at navigere
til skærmbilledet Udgave.
• Tryk på Bekræft-knappen ( ).
• S kærmbilledet Udgave vil vise din
nuværende softwareudgave.

Kontakt din kundeservice for yderligere hjælp til dit apparat eller yderligere
information.
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ADVARSEL
Anvendelse
• Nedsænk ikke din ageLOC Me® i vand.
• Brug ikke kemikalier eller skurecreme på dit ageLOC Me-apparat.
• Dette er et enkeltbrugersystem.
Miljøforhold
Placer aldrig dit apparat i nærheden af eller ovenpå en radiator eller anden form
for varmekilde. Undgå at placere apparatet i et meget varmt eller koldt miljø i
længere tid af gangen. Opbevaringstemperaturen for apparatet er mellem
0° og 50° C (32° og 122° F). Den optimale betjeningstemperatur er mellem
15° og 35° C (59° og 95° F). Fugtighedsgrad: tilladelighed 30 % - 60 %.
Instruktion angående sikker brug og teknisk
information
• Hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges kan det resultere i skade. Læs hele
brugermanualen og alle sikkerhedsinstruktioner for at sikre korrekt og sikker
brug.
• Apparatet er følsomt og skal behandles forsigtigt.
• A pparatet bør ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale egenskaber, eller mangel på erfaring og viden,
medmindre, de er blevet instrueret i det.
• Børn bør ikke lege med apparatet.
• Apparatet er batteridrevet.
• S ørg for at apparatet holdes og placeres i den position, der beskrives i denne
manual.
• Komponenterne lever op til sikkerhedsanvisningerne i de pågældende IECstandarder.
Teknisk Specifikation
Mærkespænding eller Spændingsområde: 6 V
Elektromagnetisk Kompatibilitet
Er tilpasset kravene for 2004/108/CE-direktivet angående elektromagnetisk
Kompatibilitet.
Advarsel: Apparatet indeholder batterier. Nedsænk ikke apparatet i vand for
at undgå risiko for stød, forbrænding eller skader. Anbring eller opbevar ikke
instrumentet på steder, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar, en
vask eller et toilet. Anvend aldrig instrumentet, hvis det er blevet beskadiget.
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Forholdsregler for Batterier
For optimal ydeevne brug AA-LR03-1.5V eller litiumbatterier
• B atterierne skal isættes korrekt ved hjælp af diagrammet i batterirummet med
den korrekte polaritet.
• Anvend ikke litium- og alkaline-batterier samtidig.
• Anvend ikke flere forskellige typer og mærker batterier samtidig.
• Bland ikke nye og brugte batterier.
• Undgå at bruge genopladelige batterier for at opnå optimal ydeevne.
Almindelige batterier bør heller ikke genoplades.
• Fjern batterierne fra apparatet før opmagasinering.
• Hold batterier væk fra børn.
• B rugte batterier skal fjernes fra apparatet og skal bortskaffes i henhold til lokal
lovgivning.
Eftersyn
Forsøg ikke at reparere apparatet selv. Garantien vil bortfalde. Der er ingen dele
inde i apparatet, som skal betjenes af brugeren. Se afsnittet om garanti angående
eftersyn.

GARANTI
To års garanti: Nu Skin® garanterer, at apparatet er fri for fejl og mangler i
materialer og udførelse i en periode på to år fra leveringsdatoen. Denne garanti
dækker ikke beskadigelse af produktet, som skyldes forkert brug eller uheld. Hvis
produktet går i stykker inden for den toårige garantiperiode, kan du kontakte dit
lokale Nu Skin-kontor og aftale en udskiftning af produktet. Du skal kunne
fremvise en kvittering, der viser leveringsdatoen. Nu Skin® forbeholder sig retten
til at undersøge apparatet. Garantien påvirker ikke nærværende lovgivning
angående køb. Sådanne rettigheder vil være beskyttede. Garantien er gældende i
Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Israel, Italien, Luxembourg, Norge, Rumænien,
Slovakiet, Sydafrika, Sverige, Ukraine, Østrig, Belgien, Tjekkiet, Finland, Tyskland,
Ungarn, Island, Polen, Portugal, Rusland, Spanien, Schweiz, Holland, Tyrkiet og
UK.

29

The power to be me.
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