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HUIDVERZORGING OP MAAT IN ENKELE STAPPEN
Stap 1—Zet uw eerste stap in de richting van maatwerk
Gefeliciteerd met de aankoop van uw ageLOC Me® Huidverzorgingssysteem, waarmee
u de eerste stap hebt gezet in de richting van maatwerk. Dit pakket bevat de Referentieset
met standaard bijgeleverde ageLOC Me®-producten. Gebruik deze producten
gedurende twee weken om te ervaren hoe ze aanvoelen en welke voordelen ze bieden
voor uw huid. Gebruik ze vervolgens als referentie wanneer u de ageLOC Me®
Huidevaluatie uitvoert om uw programma op maat bij te sturen.
Stap 2—Personaliseer uw huidverzorgingsprogramma
Naast uw ervaring met de Referentieset zal de ageLOC Me® Huidevaluatie uw
behoeften op het vlak van huidverzorging helpen bepalen aan de hand van een reeks
vragen over u (uw leefomgeving, regio …), uw huid (persoonlijke huidkenmerken,
bepaalde tekenen van veroudering …) en uw voorkeuren. U kunt kiezen voor wel of
niet geparfumeerde crèmes, en voor hydraterende dagcrème met of zonder
zonbescherming. Bovendien kunt u de specifieke voordelen van de serums optimaal
afstemmen op uw huid.
Stap 3—Test uw huidverzorgingsprogramma op maat uit
Bestel uw ageLOC Me® Persoonlijke Set met de persoonlijke huidverzorgingscode
die u zult krijgen wanneer u de huidevaluatie voltooid hebt. U hebt ons verteld over
uzelf, uw huid en uw voorkeuren, en op basis van onze expertise in wetenschappelijke
antiverouderingsinnovatie hebben wij speciaal voor u een maandelijks programma
samengesteld. Als de vullingen uit uw Referentieset leeg zijn, kunt u meteen uw
Persoonlijke Set beginnen te gebruiken. Net als de Referentieset bestaat deze
gepersonaliseerde set uit drie serums en een hydraterende dag- en nachtcrème, goed
voor één maand.
Stap 4—Behouden of beter afstemmen
Doe de ageLOC Me® Huidevaluatie zo vaak als u maar wilt om uw programma aan
te passen aan het seizoen, uw locatie of zichtbare tekenen van veroudering. U kunt
de ageLOC Me® Huidevaluatie een onbeperkt aantal keer uitvoeren.
Online instructievideo’s
Hulp nodig? Op de internetpagina en in de mobiele app van de ageLOC® Me
Huidevaluatie vindt u instructievideo’s die u kunnen helpen bij het gebruik en de
instelling van uw ageLOC® Me-apparaat. U vindt deze video’s terug onder
‘Ondersteuning’.
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ageLOC Me® Huidverzorgingssysteem
Het ageLOC Me® Huidverzorgingssysteem dat u hebt aangekocht bevat alles wat
u nodig hebt om uw ageLOC Me® meteen in gebruik te nemen.

1 ageLOC Me®-apparaat

2 Eén hydraterende dagcrème

4 Drie serums

2

3 Eén hydraterende nachtcrème

5 Houder voor de serumvullingen

6 Verbindingsstuk met het apparaat
bovenkant

bovenkant

onderkant

onderkant

7 Set reishouders

8 Huidevaluatiekaart
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INHOUD VAN DE PERSOONLIJKE SET
Telkens wanneer u uw Persoonlijke Set bijbestelt, krijgt u een programma op maat,
met:

1 Eén hydraterende
dagcrème

2 Eén hydraterende
nachtcrème

3 Drie serums

4 Houder voor de

bovenkant

serumvullingen

onderkant

5 Verbindingsstuk

met het apparaat

bovenkant

onderkant
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NAVIGEREN IN HET MENU
Via het menu op het apparaat kunt u de productafgifte verder personaliseren.
U kunt door het menu navigeren met de aanraakgevoelige toetsen.

NAAR RECHTS
Om naar rechts te gaan in de
schermopties

NAAR LINKS
Om naar links te gaan in de
schermopties

TERUG
Om terug te keren naar het vorige
scherm

KIEZEN/BEVESTIGEN
Om menukeuzes te bevestigen

MENU
• Dag-/Avondprogramma
• Productafgifte voor op reis
• Instellingen
• Afgifte van één product
• Vergrendelen/Ontgrendelen

SCHERMSYMBOLEN
HYDRATERENDE
DAGCRÈME

HYDRATERENDE
NACHTCRÈME

SERUM

AFGEVEN
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UW AGELOC ME®-APPARAAT INSTELLEN

1

De batterijen plaatsen
• Verwijder het klepje van het
batterijcompartiment aan de onderzijde
van het apparaat.
• Plaats vier (4) AA-batterijen* met het platte
uiteinde van de batterij (-) tegen
het springveertje.
• Plaats het klepje terug.
*Gebruik alleen lithium- of alkalinebatterijen
van een kwaliteitsvol merk in uw
ageLOC Me®-apparaat.
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Taal kiezen
• Als het apparaat uitgeschakeld is, zet u
het aan door op de toets Menu ( ) te
tikken.
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om uw
taal te vinden.
• Druk op de toets Kiezen ( ) om uw
keuze te bevestigen.
OPGELET: De standaardtaal is Engels. U kunt de
taal steeds wijzigen in het menu Instellingen.
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Huidige tijd instellen
• Wijzig de uren door gebruik te maken van
de linkerpijl ( ) om naar beneden te gaan
en de rechterpijl ( ) om naar boven te
gaan, druk vervolgens op Kiezen ( ).
• Wijzig de minuten door gebruik te maken
van de linkerpijl ( ) om naar beneden te
gaan en de rechterpijl ( ) om naar boven
te gaan, druk vervolgens op Kiezen ( ).
OPGELET: Het is belangrijk dat u de huidige tijd
instelt zodat het ageLOC Me®-apparaat het juiste
dag- of avondprogramma kan afgeven.
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DE VULLINGEN PLAATSEN
De ageLOC Me® Referentieset bestaat uit vijf vullingen: een hydraterende
dagcrème, een hydraterende nachtcrème en drie serums. Verwijder de
transparante beschermingsfolie van elk product en volg de onderstaande
stappen om de vullingen in het apparaat te plaatsen.

1

Open het deksel van het apparaat
en plaats de lichtblauwe vulling met
hydraterende dagcrème links bovenaan.
U moet een klikje horen.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Verwijder het plastic kapje met rubberachtige klep
niet van de dagcrème.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
VERWIJDEREN

Plaats de donkerblauwe vulling met
hydraterende nachtcrème rechts
bovenaan. U moet een klikje horen.
VERWIJDEREN

3

Neem de houder voor de serumvullingen en
houd deze vast met de drie gaten onderaan.

BOVENKANT

ONDERKANT

4

KLIK

BOVENKANT

VERWIJDEREN

KLIK

Plaats de drie vullingen met serum in
willekeurige volgorde in de houder.
• Verwijder de transparante
beschermingsfolie van elke vulling met
serum.
• Plaats elke vulling met serum MET DE
ONDERKANT EERST in de houder
en klik vervolgens de verhoogde hoek
van het gekleurde kapje onder het
ringetje bovenaan.
•W
 iebel indien nodig een beetje om de
vulling correct te bevestigen.
Het is niet belangrijk in welke volgorde de
serums in de houder geplaatst worden.
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5

HOUDER VOOR
DE SERUMVULLINGEN

Plaats de bovenkant van het
verbindingsstuk met het apparaat (witte
zijde) in de onderkant van de houder
voor de serumvullingen tot u een klikje
hoort.

KLIK

VERBINDINGSSTUK MET HET APPARAAT
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Zorg ervoor dat het verbindingsstuk
met het apparaat bevestigd is aan de
houder voor de serumvullingen om de
set met serumvullingen te vervolledigen
alvorens over te gaan naar stap 6.

Plaats de set met serumvullingen in het apparaat.
• Plaats de voorbereide set van stap 5 vooraan in
het midden van het apparaat.
• De grijze onderkant van het verbindingsstuk
gaat naar beneden in het apparaat.
•U
 hoort een klikje wanneer de set met
serumvullingen correct geplaatst is.
• Doe het deksel dicht.
‘CLICK’

‘CLICK’
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Als u de batterijen al geplaatst hebt, zal het ageLOC
Me®-apparaat vragen om te bevestigen dat de
geplaatste vullingen met dagcrème, nachtcrème en
serum nieuw zijn. Gebruik de pijltjestoetsen (
) om
JA te kiezen voor elk product en druk vervolgens op de
toets Kiezen ( ).

NIEUWE VULLINGEN PREPAREREN
Telkens als u vullingen plaatst, zal het apparaat vragen of ze nieuw zijn. Zo kan het
apparaat de resterende dosissen in elke vulling correct bijhouden. Nieuwe vullingen
worden automatisch geprepareerd met enkele extra pompjes zodat het product klaar
zit. Daarom is het cruciaal dat u de juiste keuze maakt wanneer het apparaat vraagt
of de vullingen nieuw zijn of niet, om te voorkomen dat er te veel product wordt
afgegeven.

Als de vullingen nieuw zijn, zal JA de standaardwaarde zijn.
Druk op de toets Kiezen ( ) om te bevestigen.

Als u vullingen plaatst voordat het einde van een cyclus van 30 dagen
is bereikt, zal NEE de standaardwaarde zijn.
Druk op de toets Kiezen ( ) om te bevestigen.

Als u nieuwe vullingen plaatst, zal het apparaat uw producten prepareren. U zult
het apparaat een paar keer horen pompen voordat elk product wordt afgegeven.
Houd uw vingertoppen tijdens het hele preparatieproces onder de boog. Het apparaat
zal het geprepareerde product afgeven op uw vingertoppen.
Het is mogelijk dat u tijdens dit proces iets meer of minder product krijgt dan
gewoonlijk, maar nadien zal elke afgifte een juiste dosis van uw maandvoorraad
verschaffen.
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LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU

ON-SCREEN SYMBOLS

Productafgifte
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

DAGPROGRAMMA 
Iedere ochtend worden twee producten
afgegeven:
• Serum
• Hydraterende dagcrème

SERUM

DELIVER

AVONDPROGRAMMA 
Iedere avond worden twee producten
afgegeven:
• Serum
• Hydraterende nachtcrème

Volg elke stap op het scherm van het apparaat. Als u een scherm gemist hebt,
druk dan op de toets Terug ( ) om het scherm nogmaals te zien.

1

2

3

4
5

10

Activeer uw apparaat door uw hand even onder
de boog te houden en weer weg te nemen.
• Afhankelijk van het tijdstip zullen het logo en
het dag- of avondprogramma gedurende twee
seconden weergegeven worden.

• Het scherm om te bevestigen verschijnt
wanneer het apparaat klaar is om uw
producten af te geven.
• Tik op de toets Kiezen ( ) als kaar bent
om het serum te ontvangen.
• Wanneer hand en serum op het scherm
verschijnen, plaats dan uw vingertoppen
onder de boog.
(Het logo aan de voet van de boog
knippert wanneer het apparaat klaar is om
product af te geven.)
• Het apparaat zal serum op uw
vingertoppen afgeven.

• Wacht tot het scherm ‘serum voltooid’
verschijnt.
• Haal uw vingertoppen weg en breng het
serum aan op uw gezicht.

4. Serum dispensing

6

• Hydrateren en hand zullen op het scherm
verschijnen wanneer het apparaat klaar is
om hydraterende crème af te geven.

in
is visible

=

light flashes in sync with graphical drip

serum doses
reduces by 1

serum icon animates
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9. Moisturizer dispensing

8

nd in
ht is visible
spense

=

9

5. Serum -1 dose

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

• Plaats uw vingertoppen nogmaals onder
de boog om de crème te ontvangen.
10. Moisturizer -1 dose

• Wacht tot het scherm ‘hydrateren
voltooid’day
verschijnt.
moisturizer doses
reduces by 1
•H
 aal uw vingertoppen
weg en breng de
crème aan op uw gezicht.
15. Standby

• Op het laatste scherm verschijnen de
resterende dosissen zodat u weet wanneer u
moet bijbestellen.
• Het serum heeft tweemaal zoveel dosissen
omdat het ‘s ochtends en ‘s avonds
afgegeven wordt.
machine switches to standby mode

machine turned on via:
Herhaal elke stap voor
het avondprogramma.

Tips:
•D
 e eerste keer dat u de vullingen laadt, zal het apparaat uw producten prepareren.
Het is mogelijk dat u tijdens dit proces meer of minder product krijgt dan
gewoonlijk, maar nadien zal elke afgifte een juiste dosis van uw maandvoorraad
verschaffen. (Zie punt ‘Prepareren’ voor meer informatie.)

de

•A
 ls u een stap in uw programma overslaat (bv. u gaat na het aanbrengen van
het serum weg, voordat het apparaat uw hydraterende crème heeft afgegeven),
blijft het apparaat gedurende 15 minuten klaarstaan om uw hydraterende crème
alsnog af te geven. Na 15 minuten moet u de ‘modus één dosis’ gebruiken om uw
hydraterende crème te verkrijgen. (Zie punt ‘Afgifte van één dosis’ voor meer
informatie.)
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

SERUM

DELIVER

Automatische afgifte
Als u eenmaal vertrouwd bent met het ageLOC Me®-apparaat, kunt u de modus
‘automatische afgifte’ selecteren, waarbij het apparaat niet langer vraagt of u klaar
bent en product afgeeft zodra u uw vingertoppen onder de boog houdt. Op pagina
24 leert u hier meer over. U kunt de modus ‘automatische afgifte’ selecteren in het
menu ‘Instellingen’.

1

2

Activeer uw apparaat door uw vingertoppen
even onder de boog te houden.
• Afhankelijk van het tijdstip zal het dag- of
avondprogramma samen met het logo met de
ageLOC® ringen gedurende twee seconden
weergegeven worden.

• Hand en serum verschijnen een paar
seconden op het scherm.
(Het logo aan de voet van de boog
knippert wanneer het apparaat klaar is om
product af te geven.)
• Het apparaat zal serum op uw
vingertoppen afgeven.

• Het scherm ‘serum voltooid’ zal
verschijnen.
• Als het geluid is gestopt, kunt u uw
vingertoppen weghalen en het serum op
uw gezicht aanbrengen.

3
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• Hydrateren en hand zullen op het scherm
verschijnen wanneer het apparaat klaar is
om hydraterende crème af te geven.

in
is visible

4

=

light flashes in sync with graphical drip
serum icon animates

9. Moisturizer dispensing

nd in
ht is visible
spense

=

5

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

serum doses
reduces by 1

• Plaats uw vingertoppen nogmaals onder
de boog om de crème te ontvangen.
(Het
logo aan-1dedose
voet van de boog
10. Moisturizer
knippert wanneer het apparaat klaar is om
product af te geven.)
• Wacht tot het scherm ‘hydrateren
moisturizer doses
voltooid’day
verschijnt.
reduces by 1
•H
 aal uw vingertoppen weg en breng de
hydraterende crème aan op uw gezicht.
15. Standby

• Op het laatste scherm verschijnt het
totale aantal resterende dosissen, zodat u
weet wanneer u moet bijbestellen.
•H
 et serum heeft tweemaal zoveel dosissen omdat het ‘s ochtends en ‘s avonds
machine switches to standby mode
afgegeven
wordt.
machine turned on via:

HET APPARAAT VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
U kunt ervoor kiezen om uw apparaat handmatig te vergrendelen, zodat u het kunt
schoonmaken, verplaatsen, inpakken om op reis te gaan of om de batterijen te sparen.

1

e

2

Het apparaat vergrendelen
• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘vergrendelen’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

Het apparaat ontgrendelen
• Druk op de toets Menu ( ).
• Druk op de toets Bevestigen (

).

OPGELET: Indien het apparaat 48 uur niet gebruikt wordt, wordt het automatisch vergrendeld om de
batterijen te sparen.
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ageLOC Me® HUIDVERZORGINGSSYSTEEM
Een van de belangrijkste onderdelen van het ageLOC Me®
Huidverzorgingssysteem is de evaluatie. Dit online analyse-instrument is uw
sleutel tot een gepersonaliseerd huidverzorgingsprogramma met zo’n 2.000
productcombinaties, gebaseerd op uzelf, uw huidbehoeften en uw voorkeuren.
De evaluatie downloaden
U kunt de evaluatie uitvoeren via de Nu Skin®website van uw markt of de ageLOC Me® app. U
kunt de app downloaden in de App Store of in de
Google Play Store.
Herinneringen aan de evaluatie
Nadat u de producten uit uw Referentieset twee
weken hebt gebruikt, zal uw ageLOC Me®-apparaat
u eraan herinneren om de ageLOC Me®
Huidevaluatie te doen. U krijgt een herinnering op
dag 12, 14 en 16 vóór uw dagprogramma. Vergeet uw
evaluatie niet uit te voeren na twee weken, om te
vermijden dat u de vullingen van uw Persoonlijke Set
te laat ontvangt.
De evaluatie uitvoeren
De ageLOC Me® Huidevaluatie gebruikt een
geavanceerd algoritme om u te helpen de beste
verzorging voor uw huid te bepalen. Eerst krijgt u
vragen over uzelf, zoals uw naam, uw leeftijd en uw
blootstelling aan chemicaliën en aan de zon.
Vervolgens krijgt u vragen over uw huid, zoals het
uitzicht en de textuur van uw huid, evenals zichtbare
tekenen van huidveroudering.
Tot slot krijgt u vragen over uw voorkeuren,
bijvoorbeeld of u geparfumeerde of
ongeparfumeerde hydraterende crème verkiest en of
u lichtere of zwaardere hydratatie verkiest.
Aan het einde van de evaluatie krijgt u een unieke
persoonlijke huidverzorgingscode. Met deze code,
gegenereerd uit zo’n 2.000 mogelijke combinaties
op basis van uw specifieke antwoorden, zullen wij een
programma samenstellen dat perfect afgestemd is
op u.
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Na afloop kunt u uw evaluatieprofiel opslaan en uw
Persoonlijke Set bestellen.
Verschillende EVALUATIES beheren
Telkens als u de evaluatie uitvoert, zal dit een
nieuwe huidverzorgingscode opleveren. U kunt uw
vorige evaluatie(s) raadplegen en indien nodig een
vorige Persoonlijke Set bijbestellen.

Automatische levering
Nu Skin® biedt u de mogelijkheid om uw
Persoonlijke Set elke maand automatisch te laten
leveren via het Nu Skin® Automatic Delivery
Rewards (ADR)-programma. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met uw lokale
Klantenservice.

15

AFGIFTE VAN ÉÉN DOSIS
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

Als u ‘modus
dosis’ selecteert, zal het apparaat één afzonderlijke dosis
seruméén
icon animates
afgeven van het geselecteerde product. Deze optie is handig voor wanneer u een
extra dosis serum of hydraterende crème wilt ontvangen.
9. Moisturizer dispensing

1

in
is visible
pense

serum doses
reduces by 1

10. Moisturizer -1 dose

• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘modus één dosis’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

=

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.
OpStandby
het scherm verschijnt het aantal
resterende dosissen van elk product.
) om het
• Gebruik de pijltjestoetsen (
product te kiezen dat u wilt ontvangen.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).
machine switches to standby mode
machine turned on via:
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DAG- EN AVONDPROGRAMMA OP AANVRAAG
Gebruik de functie voor productafgifte op aanvraag om op elk moment uw volledige
dag- en/of avondprogramma te krijgen. Deze functie is ideaal voor wanneer u een
volledig dag- of avondprogramma dezelfde dag nog opnieuw wilt aanbrengen (bv. na
het sporten).

1

2

Dagprogramma op aanvraag
• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘dagprogramma’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).
• Het logo aan de voet van de boog
knippert wanneer ageLOC Me® klaar is
om product af te geven.
• Houd uw vingertoppen onder de boog.
• Het apparaat zal de producten uit uw
dagprogramma afgeven. (Zie punt
‘Productafgifte’ voor meer informatie op
pagina 10.)

Avondprogramma op aanvraag
• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘avondprogramma’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).
• Het logo aan de voet van de boog
knippert wanneer ageLOC Me® klaar is
om product af te geven.
• Houd uw vingertoppen onder de boog.
• Het apparaat zal de producten uit uw
avondprogramma afgeven. (Zie punt
‘Productafgifte’ voor meer informatie.)

OPGELET: Het apparaat zal het product afgeven volgens de door u gekozen afgiftemodus.
Indien de modus ‘ halfautomatische afgifte’ actief is, moet u op de toets Bevestigen
drukken om uw producten van het apparaat te ontvangen. Indien de modus ‘automatische
afgifte’ actief is, zal het apparaat de producten automatisch afgeven zodra u uw
vingertoppen onder de boog houdt.
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REISMODUS
Uw ageLOC Me® wordt geleverd met een handige, stapelbare reishouder
waarmee u al uw ageLOC Me®-producten makkelijk kunt meenemen op reis.
De reishouder bestaat uit drie afzonderlijke vakken – voor het serum, voor de
hydraterende dagcrème en voor de hydraterende nachtcrème. In elke reishouder
is plaats voor producten voor zeven dagen en zeven nachten. In de serumhouder
is plaats voor 11 ml product en in de dag- en nachtcrèmehouders is plaats voor 9
ml product.
Als u van plan bent langer dan een week weg te zijn, kunt u extra reishouders
aankopen of uw ageLOC Me® meenemen en hem vergrendelen tijdens het
transport (zie pagina 25 van deze handleiding).
• De houders klikken in elkaar vast en zijn zo vlot mee te nemen.
• Elke houder heeft een openklapbaar deksel. Klap de deksels open voordat u de
houders vult met product.

—— Dagcrèmehouder (lichtblauw)

—— Nachtcrèmehouder (donkerblauw)
—— Serumhouder (lichtgrijs)

1
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De reismodus selecteren voor de reishouder
• Tik op de toets Menu ( ).
• Selecteer de optie ‘op reis’ door op de
pijltjestoetsen te tikken (
) tot het
vliegtuigpictogram verschijnt.
• Tik op de toets Kiezen ( ) om uw keuze te
bevestigen.

2

Aantal dagen instellen
• Selecteer met de pijltjestoetsen (
) het
juiste aantal dagen.
• Tik op de toets Kiezen ( ) om te bevestigen.
OPGELET: U kunt maximaal 7 dagen
selecteren. U kunt bovendien niet meer
dosissen selecteren dan er nog resteren.

3

Aantal nachten instellen
) het
• Selecteer met de pijltjestoetsen (
juiste aantal nachten.
• Tik op de toets Kiezen ( ) om te bevestigen.
OPGELET: U kunt maximaal 7 dagen
selecteren. U kunt bovendien niet meer
dosissen selecteren dan er nog resteren.
Het apparaat is nu klaar om de juiste
hoeveelheid product af te geven voor uw reis.

4

Afgifte van serum
• Klap het deksel van de serumhouder open.
• Plaats de lichtgrijze houder onder de
spuitkop.*
• Tik op de toets Kiezen ( ) als u klaar bent
voor de serumafgifte.
• Uw apparaat zal de juiste hoeveelheid serum
afgeven voor het gekozen aantal dagen en
nachten dat u op reis bent.
• Als het geluid is gestopt, kunt u de houder
weghalen.
Als uw apparaat niet reageert, houd de
reishouder dan wat dichter tegen de sensor
boven in de boog.

*Plaats de houder voor het vullen zodanig onder de boog dat het deksel rust op het
tafeloppervlak, zodat de houder in evenwicht blijft.
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5

6

Afgifte van hydraterende dagcrème
• Klap het deksel van de dagcrèmehouder
open.
• Plaats de lichtblauwe houder onder de
spuitkop.*
• Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
• Tik op de toets Kiezen ( ) als u klaar bent
voor de afgifte van hydraterende crème.
• Uw apparaat zal de juiste hoeveelheid
hydraterende dagcrème afgeven voor uw reis.

Afgifte van hydraterende nachtcrème
• Klap het deksel van de nachtcrèmehouder
open.
• Plaats de donkerblauwe houder onder de
spuitkop.*
• Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
• Tik op de toets Kiezen ( ) als u klaar bent
voor de afgifte van hydraterende crème.
• Uw apparaat zal de juiste hoeveelheid
hydraterende nachtcrème afgeven voor uw
reis.

*De houder is juist onder de spuitkop geplaatst wanneer het lipje van het deksel rust
op het oppervlak waarop u het apparaat hebt gezet.

NU HEBT U AL UW PRODUCTEN MEE OP REIS
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DE VULLINGEN VERWIJDEREN

1

2

Haal de set met serumvullingen uit het apparaat.
• Open het deksel van het apparaat.
• Trek met beide wijsvingers de twee serumgreepjes tegelijk naar u zodat
de set met serumvullingen loskomt. Gooi de volledige set weg (met elke
nieuwe maandelijkse bestelling krijgt u een nieuw verbindingsstuk voor
de serums).

Haal de vulling met hydraterende
dagcrème en de vulling met
hydraterende nachtcrème uit uw
apparaat
• Druk op de overeenkomstige greepjes
totdat elke vulling vrijgegeven wordt.
Verwijder de vullingen.

OPGELET: Uw apparaat houdt automatisch het aantal resterende dosissen bij.
Telkens als u vullingen plaatst, zal het apparaat vragen of ze nieuw zijn. Als ze niet
nieuw zijn maar u kiest toch JA, dan zal het apparaat de producten prepareren,
waardoor er te veel product afgegeven zal worden. (Zie punt ‘Prepareren’ in de
ageLOC Me® Gebruikershandleiding voor meer informatie.) Als ze nieuw zijn maar u
kiest NEE, dan zal het apparaat naar het volgende programma gaan maar geen
product afgeven.
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INSTELLINGEN WIJZIGEN
U kunt de tijd, taal en de wijze van afgifte op elk moment anders instellen.
DE TIJD INSTELLEN

1

2

3

• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘instellingen’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘tijd instellen’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

• Wijzig de uren door gebruik te maken
van de linkerpijl ( ) om naar beneden
te gaan en de rechterpijl ( ) om naar
boven te gaan, druk vervolgens op
Kiezen ( ).
• Wijzig de minuten door gebruik te
maken van de linkerpijl ( ) om naar
beneden te gaan en de rechterpijl ( )
om naar boven te gaan, druk vervolgens
op Kiezen ( ).

OPGELET: Het is belangrijk dat u de huidige tijd instelt zodat het ageLOC Me®apparaat het juiste dag- of avondprogramma kan afgeven.
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DE TAAL INSTELLEN

1

2

3

• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om
naar het scherm ‘instellingen’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om
naar het scherm ‘taal kiezen’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

) om
• Gebruik de pijltjestoetsen (
uw taal te vinden.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).
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EEN ANDERE AFGIFTEMODUS KIEZEN
Halfautomatische afgifte
Als deze modus actief is, zal uw apparaat vragen of u klaar bent voor
productafgifte wanneer u uw vingertoppen onder de boog houdt. U moet dan
op de toets Bevestigen ( ) drukken en vervolgens uw vingertoppen onder de
boog houden om product te ontvangen. Standaard is de halfautomatische modus
actief.
Automatische afgifte
Als deze modus actief is, ontvangt u meteen product wanneer u uw vingertoppen
onder de boog houdt.

1

2

3
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• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘instellingen’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘automatisch’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

• Gebruik de pijltjestoetsen (
)
om JA te selecteren als u de modus
automatische afgifte wilt activeren, of
NEE als u de modus halfautomatische
afgifte wilt activeren.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

HET APPARAAT VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
Door het apparaat te vergrendelen voorkomt u onbedoelde productafgifte. U
kunt ervoor kiezen om uw apparaat handmatig te vergrendelen, zodat u het kunt
schoonmaken, verplaatsen, inpakken om op reis te gaan of om de batterijen te sparen.
Het apparaat vergrendelen
• Druk op de toets Menu ( ).
) om naar
• Gebruik de pijltjestoetsen (
het scherm ‘vergrendelen’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).
OPGELET: Als u het apparaat niet wilt
vergrendelen, druk dan op Menu ( ) of
Terug ( ).

Het apparaat ontgrendelen
• Druk op de toets Menu ( ).
• Druk op de toets Bevestigen (

).

OPGELET: Indien het apparaat 48 uur niet gebruikt wordt, wordt het automatisch
vergrendeld om de batterijen te sparen.

ONDERHOUD VAN HET APPARAAT
Uw apparaat vergt zeer weinig onderhoud en is ontworpen voor eenvoudig
dagelijks gebruik.
Om uw apparaat schoon te maken:
• Zorg ervoor dat uw apparaat vergrendeld is om onbedoelde productafgifte te
voorkomen. (Zie ‘Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen’)
• Gebruik een vochtige doek of een wattenstaafje om overtollig product te
verwijderen van de voet van de boog en van de spuitkop bovenaan in de boog.
Droog het apparaat grondig. Bewaar het apparaat op een droge plaats.
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BATTERIJEN VERVANGEN
Gebruik alleen lithium- of alkalinebatterijen van een kwaliteitsvol merk in uw
ageLOC Me®-apparaat.
Als de batterijcapaciteit laag is, zal het symbool
‘batterij bijna leeg’ weergegeven worden wanneer u
uw vingertoppen onder de boog plaatst of op de
toets Menu drukt. Daarna wordt de werking van het
apparaat hervat.
Het apparaat detecteert wanneer de batterijlading te
laag geworden is om het volgende programma te
voltooien. Het symbool ‘batterij leeg’ zal verschijnen
en vervolgens gaat het scherm uit.
De batterijen vervangen*

1

•V
 erwijder het klepje van het
batterijcompartiment aan de onderzijde
van het apparaat.
•H
 aal de oude batterijen eruit en
verwijder ze.
•P
 laats vier (4) AA-batterijen met het
platte uiteinde van de batterij (-) tegen
het springveertje.
• Plaats het klepje terug.
*Gebruik alleen lithium- of
alkalinebatterijen van een kwaliteitsvol
merk in uw apparaat.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Apparaat resetten
Als er een fout optreedt, kan het gebeuren dat uw
apparaat zichzelf reset. In dat geval zal het scherm
‘heropstarten…’ verschijnen.
• Controleer of uw batterijen en vullingen correct
geïnstalleerd zijn.
• Nadat het apparaat opnieuw is opgestart, zal het
scherm ‘tijd instellen’ verschijnen. Voer dan de
huidige tijd in. (Zie Instellingen wijzigen — De tijd instellen)
• Mogelijk wordt dan de vraag ‘nieuwe vulling?’ gesteld, waarop u dient te
antwoorden door JA of NEE te selecteren.
Leeg scherm
• Een leeg scherm kan het gevolg zijn van lege batterijen. Vervang in voorkomend
geval de batterijen.
• B lijft het scherm leeg bij nieuwe batterijen, controleer dan of de batterijen wel in
de juiste positie geïnstalleerd zijn.
Softwareversie
Wanneer u ondersteuning vraagt voor uw apparaat, kan men u vragen welke
softwareversie u hebt.

1

2

• Druk op de toets Menu ( ).
• Gebruik de pijltjestoetsen (
) om naar
het scherm ‘instellingen’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).

•G
 ebruik de pijltjestoetsen (
) om
naar het scherm ‘versie’ te gaan.
• Druk op de toets Bevestigen ( ).
• I n het scherm ‘versie’ zal uw huidige
softwareversie worden weergegeven.

Voor extra ondersteuning voor uw apparaat of meer informatie kunt u terecht bij
de Klantenservice.
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VOORZORGSMAATREGELEN
Gebruik
• Dompel uw ageLOC Me® niet onder in water.
• G ebruik geen sterke chemische producten of schuurmiddelen op uw ageLOC
Me®-apparaat.
• Dit systeem is bestemd voor één gebruiker.
Bereik van omgevingsomstandigheden
Plaats uw apparaat nooit in de buurt van of op een radiator, verwarmingselement
of andere hittebron. Laat uw apparaat nooit lange tijd staan in een extreem
warme of koude omgeving. De ideale bewaartemperatuur voor het apparaat ligt
tussen 0°C en 50°C (tussen 32°F en 122°F). De ideale bedrijfstemperatuur voor
het apparaat ligt tussen 15°C en 35°C (tussen 59°F en 95°F). Relatieve
vochtigheid: toegestaan bereik tussen 30% en 60%.
Instructies voor veilig gebruik en technische
informatie
Niet-naleving van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot schade of
verwondingen. Gelieve de volledige handleiding en alle veiligheidsinstructies te
lezen met het oog op een veilig en correct gebruik.
• Dit is een gevoelig apparaat. Ga er altijd voorzichtig mee om.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen.
• Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Dit apparaat werkt op batterijen.
• Zorg ervoor dat het toestel wordt vastgehouden en geplaatst op de manier die
in deze handleiding wordt beschreven.
• De onderdelen voldoen aan de veiligheidsvereisten van de toepasselijke IECnormen.
Technische specificaties
Nominale spanning of spanningsbereik: 6 V
Elektromagnetische compatibiliteit
Voldoet aan de vereisten van de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
(EMC) 2004/108/EC.
Waarschuwing: Dit apparaat bevat batterijen. Om het gevaar voor
schokken, verbranding, brand of verwondingen te beperken: uw apparaat niet in
water onderdompelen. Het apparaat niet plaatsen of bewaren waar het kan vallen
of meegetrokken worden in een badkuip, douche, wastafel of toilet. Het apparaat
nooit gebruiken als het beschadigd is.
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Voorzorgsmaatregelen voor batterijen
Gebruik voor optimale prestaties lithiumbatterijen van het type AA-LR03-1.5V
van een kwaliteitsvol merk.
• De batterijen moeten correct geplaatst worden volgens het diagram in het
batterijcompartiment, met de juiste polariteit.
• Gebruik geen lithium- en alkalinebatterijen door elkaar.
• Gebruik geen verschillende merken of types batterijen door elkaar.
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• G ebruik voor optimale prestaties van het apparaat geen herlaadbare batterijen.
Niet-herlaadbare batterijen mogen niet worden herladen.
• Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet wordt gebruikt.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
• Haal lege batterijen uit het toestel en verwijder of deponeer ze veilig volgens
de plaatselijke wetgeving.
Onderhoud
Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Hierdoor vervalt de garantie. Het
apparaat bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker onderhouden
kunnen worden. Raadpleeg het punt ‘Garantie’ voor reparaties.

GARANTIE
Garantie beperkt tot twee jaar: Nu Skin® biedt een garantie van twee jaar op de
materialen en het vakmanschap van uw apparaat vanaf de oorspronkelijke datum
van levering bij u. Deze garantie dekt niet de schade aan het product als gevolg
van verkeerd gebruik of ongeval. Als het product binnen de garantieperiode van
twee jaar defect raakt, neem dan contact op met uw plaatselijke ondersteunende
dienst van Nu Skin® om het product te repareren of te vervangen. Er kan u
gevraagd worden een formeel ontvangstbewijs met de leveringsdatum voor te
leggen. Nu Skin® behoudt zich het recht voor om het apparaat te inspecteren.
Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten volgens de wetgeving
van het land van aankoop, deze rechten blijven beschermd. Deze waarborg is
geldig in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland,
IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zuid-Afrika,
Zweden en Zwitserland.
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