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YKSILÖLLINEN IHONHOITO-OHJELMASI
Ensimmäinen vaihe—Ota ensimmäinen askel kohti sinun tarpeitasi varten
muokattua ihonhoitoa
Onnittelumme ageLOC Me® -ihonhoitojärjestelmän hankinnasta ja ensiaskeleestasi
kohti sinun tarpeitasi varten muokattua ihonhoitoa. Tämä paketti sisältä aloitussetin,
ensimmäisen ageLOC Me® -tuotepakettisi. Käytä tuotteita kahden viikon ajan kokeaksesi
miltä ne tuntuvat ja miten ne hyödyttävät ihoasi. Käytä niitä sitten vertailukohtana,
kun suoritat ageLOC Me® -ihoarvioinnin ihonhoito-ohjelmasi muokkaamiseksi.
Toinen vaihe—Yksilöllistä ihonhoitorutiinisi
Vastaa aloitussetin käytöstä saamasi kokemusten perusteella ageLOC Me® -ihon
arviointiohjelman esittämiin kysymyksiin sinusta (ympäristösi, alueesi,...), ihostasi
(ihosi ominaisuudet, henkilökohtaiset ikääntymistä koskevat huolenaiheet,...) ja
mieltymyksiäsi, ja yhdessä ne auttavat sinua määrittelemään ihosi tarpeet. Valitse itse
haluatko hajustetun vai hajustamattoman kosteusvoiteen tai haluatko jättää aurinkosuojan
pois päivävoiteestasi. Voit keskittyä tiettyihin tavoitteisiin ihollesi sopivilla seerumeilla.
Kolmas vaihe—Koe yksilöllinen ihonhoito-ohjelmasi
Tilaa yksilöllinen ageLOC Me®-tuotesettisi henkilökohtaisella ihonhoitokoodillasi,
jonka saat tehtyäsi ihon arvioinnin. Kerroit meille itsestäsi, ihostasi ja mieltymyksistäsi;
anti-ageing-tieteen innovaatioista keräämämme asiantuntemuksen avulla olemme
laatineet sinulle oman kuukausihoito-ohjelman. Voit aloittaa yksilöllisen tuotesettisi
käyttämisen heti kun aloitussetin tuotteet ovat loppuneet. Aloitussetin tavoin yksilöllinen
tuotesettisi sisältää kolme seerumia sekä päivä- ja yövoidetta kuukauden tarpeiksi.
Neljäs vaihe—Säilytä tai hienosäädä
Tee ageLOC Me® -ihon arviointi niin usein kuin haluat ja säädä hoito-ohjelmaasi
vuodenajasta, sijainnista tai ikääntymisen merkeistä riippuen.
Opetusvideot
Tarvitsetko apua? ageLOC® Me ihon arviointisivustolta tai mobiilisovelluksesta löydät
opetusvideoita, jotka voivat auttaa sinua ageLOC® Me -laitteen käytössä ja valmistelussa.
Löydät nämä videot “Tuki” -osiosta.
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ageLOC Me® -IHONHOITOJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ
Ensimmäinen ostoksesi on ageLOC Me® -ihonhoitojärjestelmä, joka sisältää kaiken
tarvittavan, jotta voit aloittaa ageLOC Me® -tuotteiden käytön saman tien.

1 ageLOC Me® -laite

2 Yksi päivävoide

4 Kolme seerumia

2

3 Yksi yövoide

5 Seerumipatruunoiden pidike

6 Laitteen liitin
yläosa

yläosa

alaosa

alaosa

7 Matkapakkaus

8 Ihon arviointikortti
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YKSILÖLLISEN TUOTESETIN SISÄLTÖ
Aina kun tilaat yksilöllisen tuotesetin, saat sinun tarpeitasi varten muokatun
ihonhoito-ohjelman, joka sisältää seuraavat osat:

1 Yksi päivävoide

2 Yksi yövoide

3 Kolme seerumia

4 Seerumipatruunoiden pidike

yläosa

alaosa

5 Laitteen liitin

yläosa

alaosa
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LAITTEEN KÄYTTÖVALIKOT
Käytä valikkoa tuoteannostelujen muokkaukseen. Voit avata valikon ja selata sen
vaihtoehtoja kannessa olevilla painikkeilla.

OIKEA PAINIKE
Selaa näytön vaihtoehtoja oikealle

VASEN PAINIKE
Selaa näytön vaihtoehtoja
vasemmalle

TAKAISIN-PAINIKE
Palauttaa edelliselle näytölle

VALIKKOPAINIKE
• Päivä/Yöohjelmat
• Matkatuotteiden annostelu
• Asetukset
• Kerta-annoksen annostelu
• Lukitse/Avaa

VALINTA/
VAHVISTUSPAINIKE
Vahvistaa valinnat

NÄYTÖN SYMBOLIT
PÄIVÄVOIDE

YÖVOIDE

SEERUMI

ANNOSTELU
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PERUSASETUKSET

1

Asenna paristot
• Irrota paristolokeron kansi laitteen pohjassa.
• A seta neljä (4) AA-paristoa* sileä pää (-)
jousta vasten.
• Sulje kansi
*Varmista, että käytät ageLOC Me® -laitteessa vain
korkealaatuisia litium- tai alkaliparistoja.
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Valitse kieli
• Jos laite on pois päältä, kytke se päälle
valikkopainiketta painamalla ( ).
• Valitse kieli nuolipainikkeilla (
).
• Vahvista valinta vahvistuspainikkeella (

).

HUOM: Oletuskieli on englanti. Voit vaihtaa kielen
asetuksista milloin tahansa.
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Aseta aika
• Valitse aikaformaatti (12 tai 24 h)
nuolipainikkeilla (
).
• Vahvista valinta vahvistuspainikkeella ( ).
• Jos valitset 12 h formaatin, valitse a.m. tai
p.m.
• Suurenna tuntilukemaa vasemmalla
nuolipainikkeella ( ) ja pienennä sitä
oikealla nuolipainikkeella ( ). Paina sitten
vahvistuspainiketta ( ).
• Suurenna minuuttilukemaa vasemmalla
nuolipainikkeella ( ) ja pienennä sitä
oikealla nuolipainikkeella ( ). Paina sitten
vahvistuspainiketta ( ).
HUOM: On tärkeää, että asetat ajan oikein, jotta
ageLOC Me® -laite osaa annostella oikean yö- tai
päiväannoksen.
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PATRUUNOJEN ASENTAMINEN
ageLOC Me® aloitussettiin kuuluu päivävoide, yövoide ja kolme seerumia.
Irrota suojamuovi kaikista tuotteista ja aseta sitten patruunat seuraavasti.

1

Avaa laitteen kansi ja aseta
vaaleansininen päivävoidepatruuna
vasempaan ylälokeroon. Se napsahtaa
kiinni.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Älä irrota kumiventtiilillä varustettua
muovikorkkia patruunasta.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
HEITÄ POIS

Aseta tummansininen yövoidepatruuna
oikeaan ylälokeroon. Se napsahtaa kiinni.

HEITÄ POIS

3

Tartu seerumipatruunoiden pidikkeeseen
ja pitele sitä niin, että kolme reikää ovat
pohjapuolella.

YLÄPUOLI

ALAPUOLI

4

NAPSAHDUS

YLÄPUOLI

HEITÄ POIS

NAPSAHDUS

Kiinnitä kolme seerumipatruunaa
seerumipatruunoiden pidikkeeseen
missä tahansa järjestyksessä.
• Irrota ensin kirkas muovikalvo kaikista
patruunoista.
• A seta seerumipatruunat pidikkeeseen
POHJA edeltä ja paina sitten värillisen
korkin korotettua reunaa ylärenkaan alle,
kunnes se lukittuu napsahtaen.
• Patruunaa on ehkä keinuteltava, jotta se
asettuu oikein paikalleen.
Seerumipatruunojen järjestyksellä ei ole
merkitystä.
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5

SEERUMIPATRUUNOIDEN
PIDIKE

Työnnä laitteen liittimen yläosa
(valkoinen puoli) seerumipatruunoiden
pidikkeen pohjaan, kunnes se lukittuu
napsahtaen.
Varmista, että laitteen liitin on kunnolla
kiinni seerumipatruunapidikkeen
pohjassa ennen kuin jatkat vaiheeseen 6

NAPSAHDUS

LAITTEEN LIITIN

6

Aseta seerumipatruunasarja laitteeseen.
• A seta kohdassa 5 koottu sarja laitteen
etulokeroon.
• Laitteen liittimen harmaa alaosa liitetään
laitteeseen.
• Kuulet naksahduksen, kun
seerumipatruunasarja on asetettu oikein
laitteeseen.
• Sulje kansi.
‘CLICK’

Jos olet jos asentanut paristot, ageLOC Me® pyytää
vahvistamaan, että yö-, päivä- ja seerumipatruunat ovat
uusia. Valitse kunkin tuotteen kohdalla KYLLÄ ja paina
vahvistuspainiketta ( ).
‘CLICK’
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UUDEN PATRUUNAN VALMISTELU
Aina kun asetat laitteeseen uudet patruunat, laite kysyy ovatko ne uusia. Näin laite
voi seurata patruunoissa jäljellä olevia annoksia. Laite valmistelee uudet patruunat
automaattisesti ylimääräisillä pumppauksilla, kun niitä käytetään ensimmäisen kerran.
Siksi on tärkeää, että valitset oikein, kun laite kysyy ovatko patruunat uusia, muuten
se saattaa annostella liikaa tuotetta.

Jos patruunat ovat uusia, KYLLÄ on oletusvastaus.
Vahvista painamalla valintapainiketta ( ).

Jos asetat patruunat 30 päivän kierron keskellä, oletusvastaus on EI.
Vahvista painamalla valintapainiketta ( ).

Laite esivalmistelee tuotteet, kun laitat patruunat laitteeseen. Kuulet laitteen
pumppaavan muutaman kerran ennen kuin se annostelee kutakin tuotetta. Pidä
sormenpääsi kaaren sisällä koko valmisteluprosessin ajan. Laite annostelee tuotteet
sormenpäillesi.
Ensimmäinen annos saattaa olla hieman tavallisuudesta poikkeava, mutta kaikki
seuraavat annokset sisältävät oikean määrän tuotetta.

9

LEFT

RIGHT

BACK

SELECT/CONFIRM

MENU

ON-SCREEN SYMBOLS

TUOTTEEN PERUSANNOSTELU
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

PÄIVÄOHJELMA 
Joka aamu annostellaan kaksi tuotetta:
• Seerumi
• Päivävoide

SERUM

DELIVER

YÖOHJELMA 
Joka ilta annostellaan kaksi tuotetta:
• Seerumi
• Yövoide

Noudata kussakin vaiheessa näytössä näkyviä ohjeita. Jos ohitat näytön, voit
katsoa sen uudelleen painamalla takaisinpainiketta ( ).

1

2

3

Herätä laite käyttämällä kättäsi hetken aikaa
kaaren sisällä.
• Ajankohdasta riippuen näytössä näkyy kahden
sekunnin ajan päivä- tai yöohjelma teksti ja logo.

• Näet vahvistusnäytön, kun laite on valmis
annostelemaan tuotteet.
• Kosketa vahvistuspainiketta ( ), kun
olet valmis seerumia varten.

• Kun käsi ja seerumi logot ilmestyvät
näytölle, aseta sormesi kaaren alle.
(Kaaren pohjalla oleva logo vilkkuu, kun laite
on valmis annostelemaan tuotteen.)

4
5
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• L aite annostelee seerumin
sormenpäillesi.

• Odota, kunnes saat seerumi valmis
-ilmoituksen.
• Levitä seerumi kasvoillesi.

4. Serum dispensing

6
in
is visible

de

• Käsi ja kosteusvoide logot ilmestyvät
näytölle kun laite on valmis
annostelemaan kosteusvoiteen.
=

light flashes in sync with graphical drip

• Aseta sormenpääsi kaaren alle.
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

10. Moisturizer -1 dose

• Odota, kunnes saat kosteusvoide valmis
-ilmoituksen.
day moisturizer doses
reduces by 1
• Levitä kosteusvoide
kasvoillesi.

15. Standby

• Lopuksi näytössä näkyvät jäljellä olevien
annosten määrät, jotta osaat tehdä uuden
tilauksen ajoissa.
•S
 eerumin annosmäärä on kaksinkertainen,
koska sitä annostellaan aamulla ja illalla.
machine switches to standby mode

Toista vaiheet illalla.

machine turned on via:

Vihjeitä:
•K
 un asetat patruunat ensimmäistä kertaa, laite valmistelee tuotteet. Ensimmäinen
annos saattaa olla hieman tavallisuudesta poikkeava, mutta kaikki seuraavat
annokset sisältävät oikean määrän tuotetta.
(Lisätietoa löydät tuotteiden valmisteluun liittyvässä osiossa).
• J os ohitat jokin ohjelmavaiheen (esim. levität seerumin mutta lopetat ennen kuin
laite annostelee kosteusvoiteen), laite on valmis annostelemaan kosteusvoiteen
15 minuutin ajan. 15 minuutin jälkeen sinun on käytettävä kerta-annostoimintoa
kosteusvoiteen annosteluun.
(Katso lisätietoa luvusta Kerta-annostoiminto.)
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

SERUM

DELIVER

Automaattinen annostelu
Kun ageLOC Me® -laite alkaa olla sinulle tuttu, voit valita täysin automaattisen
annostelun, jolloin laite ei kysy oletko valmis, vaan annostelee tuotteen heti kun laitat
sormesi kaaren sisälle, katso ohjeet sivulta 24. Voit aktivoida automaattisen annostelun
asetuksista.

1

2

Herätä laite käyttämällä kättäsi hetken aikaa
kaaren sisällä.
• Ajankohdasta riippuen näytössä näkyy kahden
sekunnin ajan päivä- tai yöohjelma ja ageLOC®logo.

• Käsi ja seerumi logot näkyvät näytöllä
muutaman sekunnin ajan.
(Kaaren pohjassa oleva logo vilkkuu, kun
laite on valmis annostelemaan tuotteen.)

• Laite annostelee seerumin
sormenpäillesi.

• Näytöllä näkyy seerumi valmis -ilmoitus.
•O
 dota, että ääni loppuu ennen kuin
poista sormenpäät kaaren alta ja levität
seerumin kasvoillesi.

3

12

• Käsi ja kosteusvoide logot ilmestyvät
näytölle kun laite on valmis
annostelemaan kosteusvoiteen.

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

• Laita sormenpäät kaaren sisään.
(Kaaren pohjassa oleva logo vilkkuu, kun
laite on valmis annostelemaan tuotteen.)
10. Moisturizer -1 dose

• Näet näytöllä kosteusvoide valmis
-ilmoituksen.
• Odota, että ääni loppuu ennen kuin
day moisturizer doses
poista sormenpäät
reduces by 1kaaren alta ja levität
kosteusvoiteen kasvoillesi.
15. Standby

•L
 opuksi näytössä näkyvät jäljellä olevien
annosten määrät, jotta osaat tehdä
tilauksen ajoissa.
• Seerumin annosmäärä on
kaksinkertainen, koska sitä annostellaan
machine switches to standby mode
aamulla
ja illalla.
machine turned on via:

LAITTEEN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN
Voit lukita laitteen manuaalisesti puhdistusta, kuljetusta ja matkustusta varten sekä
paristojen säästämiseksi.

1

e

2

Laitteen lukitseminen
• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry lukitusnäyttöön nuolipainikkeilla
(
).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

Laitteen avaaminen
• Paina valikkopainiketta ( ).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

HUOM: Laite lukittuu automaattisesti, kun se on ollut 48 tuntia käyttämättömänä. Tämä säästää paristoja.
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ageLOC Me® -IHONARVIOINTI
Ihon arviointi on yksi ageLOC Me® -ihonhoitojärjestelmän avainkomponenteista.
Tämä verkkossa toimiva arviointityökalu mahdollistaa ihonhoidon
yksilöllistämisen, sillä se valitsee tuotteesi noin 2000 yhdistelmän joukosta, ja
valinta perustuu sinuun, ihoasi koskeviin huolenaiheisiin ja mieltymyksiisi.
Ihon arviointiohjelman lataaminen
Voit tehdä ihon arvioinnin Nu Skin® -kotisivuilla tai
latamalla ageLOC Me® -mobiilisovelluksen. Voit
ladata sovelluksen App Storesta tai Google Play
storesta.
Arviointimuistutukset
Kun olet käyttänyt aloitussetin tuotteita kahden
viikon ajan, ageLOC Me® -laite muistuttaa sinua
tekemään ageLOC Me® -ihoarvioinnin. Saat
muistutuksen 12., 14. ja 16. päivänä. Varmista, että
teet arvioinnin kahden viikon jälkeen, jotta saat
yksilöllisen tuotesettisi patruunat ajoissa.
Arvioinnin suorittaminen
Edistyksellisen algoritmin avulla ageLOC Me® -ihon
arviointi auttaa meitä määrittämään parhaan
hoito-ohjelman juuri sinun ihollesi. Aluksi se kysyy
muutamia sinua koskevia kysymyksiä, kuten nimesi,
ikäsi ja altistumisesi kemikaaleille ja auringolle.
Seuraavat kysymykset koskevat ihoasi, sen
ulkonäköä, tekstuuria sekä näkyviä ihon ikääntymisen
merkkejä.
Lopuksi arviointiohjelma esittää muutamia
mieltymyksiäsi koskevia kysymyksiä – haluatko
hajustetun vai hajustamattoman kosteusvoiteen ja
millaisesta kosteutuksesta pidät.
Ihoarvioinnin lopuksi saat oman henkilökohtaisen
ihonhoitokoodin. Arviointi generoi tämän koodin
noin 2000 erilaisen tuoteyhdistelmän joukosta
vastaustesi perusteella – ja me laadimme sinulle sen
perusteella oman ihonhoito-ohjelman.
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Arvioinnin jälkeen voit tallentaa arviointiprofiilisi ja
tilata yksilöllisen tuotesettisi.
Useiden arvioiden hallinta
Aina kun teet arvion uudelleen, saat uuden
ihonhoitokoodin. Voit tarkastella edellisiä arvioita ja
tilata vanhan arvion mukaisen yksilöllisen tuotesetin
tarvittaessa.

Automaattinen toimitus
Nu Skin® tarjoaa sinulle mahdollisuuden kestotilata
yksilöllisen tuotesettisi Nu Skin® ADR-ohjelman
kautta niin, että se toimitetaan sinulle
automaattisesti joka kuukausi. Ota yhteys
asiakaspalveluumme jos haluat lisätietoa.
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KERTA-ANNOSTOIMINTO
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

Kun valitset
kerta-annostoiminnon,
laite annostelee yhden annoksen valitsemaasi
serum
icon animates
tuotetta. Tämä toiminto on kätevä silloin, kun haluat lisäannoksen seerumia tai
kosteusvoidetta.
9. Moisturizer dispensing

1

in
is visible
pense

serum doses
reduces by 1

10. Moisturizer -1 dose

• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry kerta-annostoimintoon
nuolipainikkeilla (
).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).
=

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.
N
 äytössä
Standby näkyvät kunkin tuotteen jäljellä
olevat annokset
•V
 alitse annosteltava tuote nuolipainikkeilla (
).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).
machine switches to standby mode
machine turned on via:

16

PÄIVÄ- JA YÖANNOSTEN ANNOSTELU
TARVITTAESSA
Voit käskeä laitteen annostelemaan koko päivä- tai yöannoksen milloin tahansa.
Tämä toiminto on käytännöllinen, kun haluat annostella koko päivä- tai yöannoksen
uudelleen saman päivän aikana (esim. jos sinun on uusittava käsittely treenien jälkeen).

1

2

Päiväannoksen annostelu tarvittaessa
• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry päivähoito-ohjelma näytölle
nuolipainikkeilla (
).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).
•K
 aaren juuressa oleva logo vilkkuu, kun
laite on valmis annostelemaan tuotteen.
• Laita sormenpääsi kaaren sisälle.
• Laite annostelee päiväannoksen.
(Katso Tuotteiden perusannostelu
sivulla 10.)

Yöannoksen annostelu tarvittaessa
• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry iltahoito-ohjelma näytölle
nuolipainikkeilla (
).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).
•K
 aaren juuressa oleva logo vilkkuu, kun
laite on valmis annostelemaan tuotteen.
• Laita sormenpääsi kaaren sisälle.
•L
 aite annostelee yöannoksen.
(Katso lisätietoa luvusta Tuotteen
perusannostelu.)

HUOM: Laite annostelee tuotteet valitsemasi annostelutilan mukaan. Jos käytät
puoliautomaattista tilaa, sinun on painettava vahvistuspainiketta tuotteen annostelua
varten. Jos käytät automaattista tilaa, laite annostelee tuotteen automaattisesti, kun
sormenpääsi ovat kaaren sisällä.
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MATKATILA
ageLOC Me® -laitteen mukana toimitetaan käytännöllinen pinottava matkasäiliö,
jonka avulla voit helposti ottaa ageLOC Me® -tuotteesi mukaan matkalle.
Matkapakkauksessa on kolme erillistä säiliötä – yksi seerumille, yksi päivävoiteelle
ja yksi yövoiteelle. Kuhunkin matkasäiliöön mahtuu 7 päivän tuoteannokset.
Seerumisäiliöön mahtuu 11 ml tuotetta, päivä- ja yövoidesäiliöihin 9 ml tuotetta.
Jos olet matkalla yli viikon, voit ostaa lisää matkasäiliöitä tai ottaa ageLOC Me®
-laitteesi mukaan lukitustoimintoa hyödyntämällä (katso sivu 25).
• Säiliöt lukittuvat toisiinsa kuljetuksen helpottamiseksi.
• Kunkin säiliön kansi avautuu. Avaa kansi ennen tuotteen täyttämistä.

—— päivävoidesäiliö (vaaleansininen)
—— yövoidesäiliö (tummansininen)
—— seerumisäiliö (vaaleanharmaa)

1
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Valitse matkatila matkasäiliöiden
täyttämiseksi
• Avaa valikko valikkopainikkeella ( ).
•V
 alitse matkatila painamalla nuolipainikkeita
(
), kunnes näyttöön tulee
lentokonekuvake.
• Vahvista valinta vahvistuspainikkeella ( ).

2

Aseta päivien lukumäärä
• Valitse päivien lukumäärä nuolipainikkeilla
(
).
• Vahvista painamalla vahvistuspainiketta ( ).
HUOM: Maksimimäärä on 7 päivää. Et voit
valita enempää annoksia kuin sinulla on
jäljellä.

3

Aseta öiden lukumäärä
• Valitse öiden lukumäärä nuolipainikkeilla
).
(
•V
 ahvista painamalla vahvistuspainiketta (

).

HUOM: Maksimimäärä on 7 päivää. Et voit
valita enempää annoksia kuin sinulla on
jäljellä.
Laite on nyt valmis annostelemaan oikean
määrän tuotteita matkaasi varten.

4

Seerumin annostelu
• Avaa seerumisäiliön kansi.
• Aseta vaaleanharmaa säiliö suuttimen alle.*
• Paina vahvistuspainiketta ( ), kun laite saa
annostella seerumin.
• Laite annostelee oikean määrän seerumia
kutakin matkapäivää ja -yötä varten.
• Poista säiliö vasta kun ääni lakkaa.
Jos laite ei ala annostella, nosta säiliö
lähemmäksi tunnistinta.

*Kun asettelet säiliön kaaren sisään tuotteen annostelua varten, aseta kansi pöydälle,
jotta säiliö pysyy paikallaan.
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5

6

Päivävoiteen annostelu
• Avaa päivävoidesäiliön kansi.
• Aseta vaaleansininen säiliö suuttimen alle.*
• Näet vahvistusnäytön.
• Paina vahvistuspainiketta ( ), kun laite saa
annostella päivävoiteen.
•L
 aite annostelee oikean määrän päivävoidetta
kutakin matkapäivää varten

Yövoiteen annostelu
• Avaa yövoidesäiliön kansi.
• Aseta tummansininen säiliö suuttimen alle.*
• Näet vahvistusnäytön.
• Paina vahvistuspainiketta ( ), kun laite saa
annostella kosteusvoiteen.
• Laite annostelee oikean määrän yövoidetta
kutakin matkayötä varten

*V
 armistaaksesi, että säiliöt on asetettu oikein suuttimien alle, tarkista, että kannen
läppä koskettaa pintaa, jolle olet asettanut laitteen.

SINULLA ON NYT KAIKKI MATKAA VARTEN
TARVITSEMASI TUOTTEET.
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PATRUUNAN POISTAMINEN

1

2

Poista seerumipatruunasarja laitteesta.
• Avaa kansi.
• Vedä kahta seerumiliuskaa ulospäin seerumipatruunasarjan
vapauttamiseksi. Hävitä koko sarja (saat uuden seerumien liittimen
kunkin kuukausitilauksen yhteydessä).

Poista päivävoide- ja yövoidepatruuna
laitteesta
• Paina liuskoja, kunnes patruunat irtoavat.
Hävitä patruunat.

HUOM: Laite seuraa automaattisesti jäljellä olevien annosten määrää. Kun asetat
uudet patruunat laitteeseen, laite kysyy ovatko ne uudet. Jos valitset KYLLÄ, mutta
ne eivät ole uudet, laite valmistelee tuotteet uudelleen, mikä johtaa ylimääräiseen
tuotteiden annosteluun. (Katso lisätietoa ageLOC Me® -käyttöohjeen luvusta Uuden
patruunan valmistelu). Jos valitset EI, mutta patruunat ovat uudet, laite siirtyy
seuraavaan ohjelmaan mutta ei annostele tuotetta.
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ASETUSTEN MUUTTAMINEN
Voit koska tahansa muuttaa aika-, kieli- ja annostelutila-asetuksia.
AIKA-ASETUSTEN MUUTTAMINEN

1

2

3

• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry asetuksiin nuolipainikkeilla (
•Paina vahvistuspainiketta ( ).

• Siirry Aseta aika -näytölle
nuolipainikkeilla (
).
• Paina vahvistuspainiketta (

).

).

• Valitse aikaformaatti (12 tai 24 h)
nuolipainikkeilla (
).
•P
 aina vahvistuspainiketta ( ).
Jos valitset 12 tunnin kellon, valitse a.m.
tai p.m.

4

•S
 uurenna tuntilukemaa vasemmalla
nuolipainikkeella ( ) ja pienennä sitä
oikealla nuolipainikkeella ( ). Paina
sitten vahvistuspainiketta ( ).
•S
 uurenna minuuttilukemaa vasemmalla
nuolipainikkeella ( ) ja pienennä sitä
oikealla nuolipainikkeella ( ). Paina
sitten vahvistuspainiketta ( ).

HUOM: On tärkeää, että asetat ajan oikein, jotta ageLOC Me® -laite osaa
annostella oikean yö- tai päiväannoksen.
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KIELIASETUSTEN MUUTTAMINEN

1

2

3

• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry asetuksiin nuolipainikkeilla (
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

•S
 iirry Valitse kieli -näytölle
nuolipainikkeilla (
).
• Paina vahvistuspainiketta (

).

).

• Valitse kieli nuolipainikkeilla (
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

).
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ANNOSTELUTILA-ASETUSTEN MUUTTAMINEN
Puoliautomaattinen annostelu
Tässä tilassa laite kysyy oletko valmis tuotteen annostelua varten, kun asetat
sormesi kaaren sisään. Sinun on painettava vahvistuspainiketta ( ) ja laitettava
sormesi kaaren sisään tuotteen annostelua varten. Puoliautomaattinen tila on
oletustila.
Automaattinen annostelu
Tässä tilassa laite annostelee tuotteen automaattisesti, kun laitat sormesi kaaren
sisään.

1

2

3
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• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry asetuksiin nuolipainikkeilla (
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

).

•S
 iirry Automaattitila-näytölle
nuolipainikkeilla (
).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

•V
 alitse nuolipainikkeilla (
) KYLLÄ,
jos haluat käyttää automaattiannostusta
tai EI, jos haluat käyttää
puoliautomaattista annostusta.
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

LAITTEEN LUKITSEMINEN JA AVAAMINEN
Laitteen lukitseminen ehkäisee tahattomat tuoteannostelut. Voit lukita laitteen
manuaalisesti puhdistusta, kuljetusta ja matkustusta varten sekä paristojen
säästämiseksi.
Laitteen lukitseminen
• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry lukitusnäyttöön nuolipainikkeilla
).
(
• Paina vahvistuspainiketta ( ).
HUOM: Ellet halua lukita laitetta, paina
valikko- tai takaisinpainiketta ( ).

Laitteen avaaminen
• Paina valikkopainiketta ( ).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

HUOM: Laite lukittuu automaattisesti, kun se on ollut 48 tuntia käyttämättömänä.
Tämä säästää paristoja.

LAITTEEN HUOLTO
Laite ei vaadi juuri minkäänlaista huoltoa ja se on suunniteltu erittäin
helppokäyttöiseksi.
Laitteen puhdistaminen:
• Lukitse laite tahattomien tuoteannostelujen välttämiseksi. (Katso Laitteen
lukitseminen ja avaaminen)
• Käytä kosteaa liinaa tai vanulappua ja pyyhi ylimääräinen tuote kaaren pohjasta ja
suuttimesta. Kuivaa hyvin. Säilytä kuivassa paikassa.
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PARISTOJEN VAIHTAMINEN
Käytä vain korkealaatuisia litium- tai alkaliparistoja ageLOC Me® -laitteessa.
Kun paristojen varaustaso on alhainen, laitteessa näkyy paristosymboli, kun asetat
sormesi kaareen tai painat valikkopainiketta. Voit
sitten jatkaa käyttöä.
Laite tietää, kun varaustaso ei riitä seuraavan
ohjelman suorittamiseen. Silloin näytössä näkyy
tyhjentyneen pariston symboli ja näyttö sammuu.

Paristojen vaihtaminen*

1

• I rrota paristolokeron kansi laitteen
pohjassa.
• Irrota ja hävitä vanhat paristot.
•A
 seta neljä (4) AA-paristoa sileä pää (-)
jousta vasten.
• Asenna kansi paikalleen.
*Käytä vain korkealaatuisia litium- tai
alkaliparistoja laitteessa.
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VIANETSINTÄ
Laitteen nollaus
Laite saattaa nollautua vian yhteydessä. Kun laite
nollautuu, näytössä näkyy aloitusnäyttö.
• Varmista, että paristot ja patruunat on asetettu oikein
laitteeseen.
• Nollauksen jälkeen näytössä näkyy ajan asetus
-näyttö. Aseta aika laitteeseen. (Katso Asetusten
muuttaminen —Aika-asetusten muuttaminen)
• Näytössä näkyy sitten Uusi patruuna -viesti ja sinun on valittava KYLLÄ tai EI.
Tyhjä näyttö
• Paristojen tyhjentyessä näyttö voi jäädä tyhjäksi. Vaihda silloin paristot.
• Jos näyttö jää tyhjäksi vaikka paristot ovat uudet, tarkasta että paristot on
asetettu oikein laitteeseen.
Ohjelmistoversio
Kun otat yhteyttä tukeen laiteongelman vuoksi, sinua pyydetään tarkistamaan
ohjelmistoversio.

1

2

• Paina valikkopainiketta ( ).
• Siirry asetuksiin nuolipainikkeilla (
• Paina vahvistuspainiketta ( ).

).

• Siirry Versio-näytölle
nuolipainikkeilla (
).
• Paina vahvistuspainiketta ( ).
•V
 ersio-näytöllä näkyy nykyinen
ohjelmistoversio.

Jos tarvitset lisätietoa tai apua, ota yhteyttä asiakastukeen.
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TURVALLISUUSOHJEET
Käyttö
• Älä upota ageLOC Me® -laitetta veteen.
• Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
• Tämä on yhden käyttäjän tuote.
Käyttöympäristö
Älä aseta laitetta lämpöpatterin tai muun lämmönlähteen läheisyyteen tai päälle.
Älä jätä laitetta kuumaan tai kylmään ympäristöön pitkäksi aikaa. Laitteen
varastointilämpötila on 0° ...50° C. Optimaalinen käyttölämpötila 15 ... 35 °C.
Suhteellinen ilmankosteus 30% - 60%.
Turvallisuusohjeet ja tekniset tiedot
Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahingon tai
tapaturman. Lue koko käsikirja ja kaikki turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.
• Tämä on herkkä laite. Käsittele sitä varoen.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset
mukaanlukien), joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt tai joilta
puuttuu kokemus ja tieto, ellei heille ole heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö antanut riittävää opastusta laitteen käytöstä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Laite on paristokäyttöinen.
• Varmista, että laitetta pidetään käsikirjan mukaisesti.
• Komponentit täyttävät asianmukaisten IEC standardien vaatimukset.
Tekniset tiedot
Käyttöjännite: 6 V
Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY
vaatimukset.
Varoitus: Tämä laite sisältää paristoja. Älä upota sitä veteen. Älä säilytä
laitetta paikassa, jossa se voi pudota ammeeseen tai altaaseen. Älä käytä laitetta,
jos se on vaurioitunut.
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Paristoihin liittyvät varotoimet
Käytä korkealaatuisia AA-LR03-1.5V litiumparistoja.
• Varmista, että asetat paristot oikein päin paristolokeroon lokerossa olevien
merkintöjen mukaan.
• Älä käytä litium- ja alkaliparistoja yhdessä.
• Älä sekoita erimerkkisiä tai erityyppisiä paristoja.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
• Vältä ladattavien paristojen käyttöä. Älä lataa tavallisia paristoja.
• Poista paristot laitteesta ennen pitkäaikaista säilytystä.
• Säilytä paristot poissa lasten ulottuvilta.
• Poista tyhjentyneet paristot laitteesta ja toimita ne keräyspisteeseen.
Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Se aiheuttaa takuun raukeamisen. Laitteen sisällä ei
ole käyttäjän korjattavia osia. Katso huollon yhteystiedot takuuosiosta.

TAKUU
Rajoitettu kahden vuoden takuu: Nu Skin® myöntää laitteelle kahden vuoden
materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun. Takuu on voimassa
toimituspäivästä lähtien. Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä tai
onnettomuuksista johtuvia vaurioita. Jos tuotteeseen tulee vika kahden vuoden
takuuajan aikana, soita paikalliseen Nu Skin® -asiakastukeen korjauksen tai vaihdon
järjestämiseksi. Sinua pyydetään ehkä esittämään alkuperäinen ostokuitti, jossa
näkyy toimituspäivä. Nu Skin® pidättää oikeuden tarkastaa laite. Takuu ei rajoita
lakisääteisiä oikeuksiasi. Tämä takuu on voimassa Itävallassa, Belgiassa, Tsekin
tasavallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Islannissa,
Irlannissa, Italiassa, Luxemburgissa, Norjassa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa,
Slovakiassa, Etelä-Afrikassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Alankomaissa ja
Isossa-Britanniassa.
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The power to be me.
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