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A SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRÁPOLÁS LÉPÉSEI
Első lépés — Induljon útnak a személyre szabott bőrápolás világában!
Gratulálunk az ageLOC Me® bőrápoló rendszer megvásárlásához, mellyel megtette
az első lépéseket a személyre szabott bőrápolás világában. A csomag egy ún.
Alapkészletet tartalmaz, ami az Ön első ageLOC Me® termékszettje. Használja
ezeket a termékeket két hétig, hogy megtapasztalja hatásukat bőrén. Ezt követően
referenciaként használja őket, amikor elvégzi az ageLOC Me® bőrkiértékelést,
ami lehetővé teszi a további személyre szabást.
Második lépés — Szabja személyre bőrápolási rutinját!
Az Alapkészlet használatából nyert tapasztalataival az ageLOC Me® bőrkiértékelés
segít Önnek meghatározni bőrápolási igényeit: mindezt kérdések formájában
Önről (környezet, régió stb.), az Ön bőréről (egyéni bőrre jellemző tulajdonságok,
személyes öregedéssel kapcsolatos aggodalmak; stb.) és preferenciáiról. Választhat
akár illatosított vagy illatmentes hidratálót, vagy elhagyhatja a fényvédelmet a
nappali hidratálóból. Továbbá a szérumokkal célzott jótékony hatásokat is
megnevezhet, így még alaposabban ápolhatja bőrét.
Harmadik lépés — Tapasztalja meg a személyre szabott bőrápolás
élményét!
A bőrkiértékelés végén Ön megkapja személyre szabott bőrápolási kódját, melynek
segítségével rendelje meg személyre szabott ageLOC Me® termékszettjét! Az
Ön által önmagáról, bőréről és preferenciáiról megosztott információk és a mi
anti-ageing innovációs szakértelmünk kifejezetten Önre szabott bőrápolást
eredményez. Amint kiürültek az Alapkészlet patronjai, megkezdheti személyre
szabott termékszettje használatát. Az Alapkészlethez hasonlóan a személyre
szabott termékszett egy hónapra elegendő mennyiségű háromféle szérumot,
valamint nappali és éjszakai hidratálót tartalmaz.
Negyedik lépés — Tartsa meg vagy igazítson rajta!
Végezze el az AgeLOC Me® bőrkiértékelést ahányszor csak szeretné, és igazítsa
bőrápolási rutinját az adott évszakhoz, tartózkodási helyéhez vagy bőre öregedési
jelei szerint! Bárhányszor elvégezheti az AgeLOC Me® bőrkiértékelést.
Online oktató videó
Segítségre van szüksége? Az AgeLOC Me® bőrkiértékelő honlapon vagy
mobiltelefonos applikációján oktató vidókat talál, melyek segítenek Önnek az
AgeLOC Me® készülék beállításában és használatában. A videók a „Segítség”
menüpontban találhatók.
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AZ ageLOC Me® BŐRÁPOLÁSI rendszer
A megvásárolt ageLOC Me® bőrápolási rendszer mindent tartalmaz, ami az
ageLOC Me® azonnali használatba vételéhez szükséges.

1 ageLOC Me® készülék

2 Egy darab nappali hidratáló

4 Három darab szérum

2

3 Egy darab éjszakai hidratáló

5 Szérumpatron-tartó

6 Összekötő elem
alsó

alsó

felső

felső

7 Úti tárolótégely

8 Bőrkiértékelő kártya
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A SZEMÉLYRE SZABOTT TERMÉKSZETT TARTALMA
Valahányszor újrarendeli a személyre szabott termékszettet, a bőrápolási termékcsalád a következőkből áll majd:

1 Egy darab nappali

2 Egy darab éjszakai

hidratáló

hidratáló

3 Három darab szérum

4 Szérumpatron-tartó

alsó

felső

5 Összekötő elem

alsó

felső
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KÉSZÜLÉKNAVIGÁCIÓ
A termékélmény további testreszabása érdekében a készülék menüpontjait használja! A készülék fedelén található gombok gyengéd megérintésével
hozzáférhet a menühöz és navigálhat annak pontjai között.
BALRA GOMB
A kijelző opcióinak bal oldalról
történő átpörgetése

JOBBRA GOMB
A kijelző opcióinak jobb oldalról
történő átpörgetése

VISSZALÉPÉS GOMB
Az előző kijelző megjelenítése

KIVÁLASZTÁS/MEGERŐSÍTÉS
GOMB
A kiválasztott opciók megerősítése

MENÜ GOMB
• Nappali/éjszakai ápolás
• Utazó mód
• Beállítások
• Egyszeri termékhasználat
• Lezárás/feloldás

KIJELZŐSZIMBÓLUMOK
NAPPALI HIDRATÁLÓ

ÉJSZAKAI HIDRATÁLÓ

SZÉRUM

ADAGOLÁS
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AZ ageLOC ME® KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

1

HELYEZZE BE AZ ELEMEKET
•N
 yissa ki a készülék alján található
elemrekeszt.
•H
 elyezze be a négy (4) ceruzaelemet*: az
elemek lapos alja (-) álljon a rugók felé.
• Zárja be a rekeszt.
*Fontos, hogy az ageLOC Me® készülékhez
kizárólag márkás, jó minőségű lítium vagy alkáli
elemeket használjon.

2

Válassza ki a kívánt nyelvet
•A
 kikapcsolt készüléket a Menü gomb
megnyomásával kapcsolja be ( ).
• A nyilacskák (
) segítségével keresse
ki a kívánt nyelvet.
•V
 álasztását erősítse meg a Megerősítés
gomb ( ) megnyomásával.
FIGYELEM: Az alapértelmezett nyelv az angol.
A Beállítások menüpontban bármikor megváltoztathatja a nyelvet.
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Pontos idő beállítása
•A
 z óra beállításakor a bal nyilacska
segítségével ( ) haladhat lefelé és a jobb
nyilacskával ( ) fölfelé, majd nyomja meg
a Kiválasztás gombot ( ).
• A percek beállításakor a bal nyilacska
segítségével ( ) haladhat lefelé és a jobb
nyilacskával ( ) fölfelé, majd nyomja meg
a Kiválasztás gombot ( ).

A pontos idő beállítása azért is fontos, mert ez teszi
lehetővé, hogy az ageLOC Me® készülék megfelelően
adagolja az esti és nappali bőrápoló termékeket.
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PATRONOK behelyezése
Az AgeLOC Me® Alapkészlet 5 patront tartalmaz: egy nappali és egy éjszakai
hidratálót, valamint három szérumot. Az átlátszó kupakot minden esetben
távolítsa el a termékekről, majd kövesse az alábbi patron behelyezési útmutatót.

1

Nyissa fel a készülék fedelét és helyezze
be a világoskék nappali hidratáló
patront a bal felső rekeszbe. A helyére
fog pattanni.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Ne távolítsa el a műanyag kupakot, amin a gumiszerű
szelep található a hidratáló számára.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
ELDOBANDÓ

Helyezze a sötétkék színű éjszakai
hidratáló patront a jobb felső
rekeszbe. A helyére fog pattanni.
ELDOBANDÓ

3

Fogja a szérumpatron-tartót, tartsa úgy,
hogy a három lyuk lefelé nézzen.

FELSŐ

ALSÓ

4

KATTANÁS

FELSŐ

ELDOBANDÓ

KATTANÁS

Tetszőleges sorrendben tegye
bele a három szérumpatront a
szérumpatron-tartóba.
•A
 z átlátszó kupakot minden szérumnál
távolítsa el a termékekről.
•H
 elyezze be egyenként a szérumokat a
tartóba ALULRA, majd a színes
kupaknál fogva pattintsa helyére a
patront, amíg egy kattanást nem hall.
•E
 lőfordulhat, hogy a megfelelő
illesztéshez erősebb nyomás
szükséges.
A patronba helyezett szérumok sorrendje
nem számít.
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5

SZÉRUMPATRON-TARTÓ

Helyezze az összekötő elem tetejét
(fehér rész) a szérumpatron-tartó
aljába, míg kattanást nem hall.
Ügyeljen arra, hogy az összekötő
elemhez hozzá legyen csatlakoztatva a
szérumpatron-tartó - ez a
szérumpatron szett beállításához
szükséges a 6. lépés előtt.

KATTANÁS

ÖSSZEKÖTŐ ELEM

6

Helyezze be a szérumpatron szettet a
készülékbe.
•H
 elyezze be az elkészült szettet (5. lépés) a
készülék elülső középső részébe.
•A
 z összekötő elem szürke alja leér a készülék
talpáig.
•A
 szérumpatron szett megfelelő helyre
kerülését kattanás jelzi.
• Zárja be a készülék fedelét.
‘CLICK’

‘CLICK’

8

Amennyiben már behelyezte az elemeket, az
ageLOC Me® készülék megkéri Önt, hogy erősítse
meg: a nappali, éjszakai és szérumos patronok
valóban újak. A nyilacskák segítségével (
)
nyomjon rá az “IGEN” gombra az egyes termékek
kiválasztásakor, majd nyomja meg a Kiválasztás
gombot ( ).

ÚJ PATRON ELŐKÉSZÍTÉSE
A patronok behelyezésekor a készülék megkérdi, újak-e a patronok. Ennek az az
oka, hogy pontosan nyomon követhető legyen az egyes patronokban meglévő
termékadag mennyisége. Az első beillesztéskor a készülék automatikusan pumpálva
helyére illeszti a patronokat, így gondoskodik a termék megfelelő áramlásáról. Ezért
kifejezetten fontos, hogy helyesen válaszoljon a készülék által feltett, a patronok új
voltát firtató kérdésre, így elkerülhető a szükségesnél több termék kiadagolása.
Amennyiben a patronok újak, az “IGEN” az alapértelmezett válasz.
Választását erősítse meg a Megerősítés gomb ( ) megnyomásával.

Amennyiben patront helyez be, de még nem ért a 30 napos ciklus
végére, az alapértelmezett válasz “NEM”.
Választását erősítse meg a Megerősítés gomb ( ) megnyomásával.

Az első patrontöltési alkalommal a készülék előkészíti a termékeket. Hallani
fogja, ahogy a készülék minden egyes termékadag kibocsátása előtt pumpál.
Az előkészítési folyamat teljes időtartama alatt tartsa ujjbegyét az érintésmentes
adagolótérben. A készülék az ujjbegyére adagolja a terméket.
Előfordulhat, hogy e folyamat során a megszokottól némileg eltérő mennyiségű
terméket adagol a készülék, ám a további termékadagok megfelelő mennyiséget
adagolnak majd a hónap során.
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LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU

ON-SCREEN SYMBOLS

TERMÉKADAGOLÁS
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

NAPPALI ÁPOLÁS 
A készülék reggelente két terméket
adagol
• Szérum
• Nappali hidratáló

SERUM

DELIVER

ESTI ÁPOLÁS 
A készülék esténként két terméket
adagol
• Szérum
• Éjszakai hidratáló

Kövesse a készülék kijelzőjén megjelenő lépéseket. Ha véletlenül lemaradna
a kijelző tartalmáról, nyomja meg a Visszalépés gombot ( ) és az előző
információ újra megjelenik.

1

2

3

4
5
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A készülék bekapcsolásához röviden helyezze
be kezét az érintésmentes adagolótérbe, majd
húzza ki.
•A
 napszaktól függően 2 mp-ig egy nappali vagy
éjszakai ápolást jelző logó jelenik meg a kijelzőn.

•A
 mikor a készülék készen áll a
termékadagolásra, megjelenik a
megerősítést jelző képernyő.
•N
 yomja meg a Kiválasztás gombot
( ) a szérumadagoláshoz.
•A
 mikor a kéz- és szérumikon megjelenik
a kijelzőn, helyezze be ujjbegyét az
érintésmentes adagolótérbe.
(Az érintésmentes adagolótér alján logó
villogása jelzi majd, ha a készülék készen áll a
termékadagolásra.)
• A készülék ujjbegyére adagolja a
szérumot.

•V
 árja meg a szérum kész kijelző
megjelenését.
•V
 egye ki kezét és vigye fel a szérumot
arcbőrére.

4. Serum dispensing

6
in
is visible

de

•A
 kijelzőn megjelenik a hidratáló
és kézikon, jelezve, hogy a készülék
készen áll a hidratáló adagolására.
=

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

•T
 egye vissza kezét az érintésmentes
adagolótérbe
a hidratálókrémért.
10. Moisturizer -1 dose

•V
 árja meg a hidratáló kész kijelző
day moisturizer doses
light flashes in sync with graphical drip megjelenését.
reduces by 1
•V
 egye ki kezét és vigye fel a
hidratálókrémet.

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

15. Standby

• A z utolsó képernyőn láthatja a még meglévő
termékmennyiséget és hogy mennyi idő múlva
szükséges az ismételt termékrendelés.
• A szérum kétszeres mennyiséget tartalmaz, mert
azt reggel és este is adagolja a készülék.
machine switches to standby mode

machine turned on via:
Az esti ápolás során ismételje
meg ezeket a lépéseket.

Tippek:
• Az első patrontöltési alkalommal a készülék előkészíti a termékeket. Így
előfordulhat, hogy a folyamat során a szokásosnál több vagy kevesebb terméket
adagol, ám minden ezt követő adagolás a megfelelő mennyiségű adagot biztosítja
a hónap során. (További információért tekintse meg az Előkészítés bekezdést.)
• Amennyiben a bőrápolási folyamat valamely lépését kihagyja (pl. felviszi a
szérumot, de elmegy, mielőtt a készülék kiadagolná a hidratálót), a készülék
további 15 percig készen áll a termékadagolásra. Negyedóra elteltével az egyszeri
termékhasználat adagolási módszerhez kell folyamodnia, amennyiben hidratálót
szeretne használni.
(További információ az Egyszeri termékhasználat fejezetben.)
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

SERUM

DELIVER

Automatikus adagolás
Ahogy alaposabban megismerkedik az ageLOC Me® készülékkel, választhatja az
automatikus adagoló opciót, amely kihagyja a „Kész” kérdést a kijelzőn és azonnal
ujjbegyére adagolja a terméket, amint azt az érintésmentes adagolótérbe helyezte.
A 24. oldalon megismerkedhet a módszer mikéntjével. A Beállítások menüpontban
bekapcsolhatja az automatikus adagolási funkciót.

1

2

A készülék bekapcsolásához röviden helyezze
be kezét az érintésmentes adagolótérbe, majd
húzza ki.
•A
 napszaktól függően 2 mp-ig egy nappali
vagy éjszakai ápolást jelző ageLOC® logó
jelenik meg a kijelzőn.

•P
 ár másodpercig a kéz- és szérumikon
megjelenik a kijelzőn.
(Az érintésmentes adagolótér alján
a logó villogása jelzi, hogy a készülék
készen áll a termékadagolásra.)
•A
 készülék ujjbegyére adagolja a
szérumot.

• Megjelenik a szérum kész felirat.
• Várjon a hangjelzés befejezéséig, és
csak utána vegye ki kezét és vigye fel a
szérumot arcbőrére.

3
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•A
 kijelzőn megjelenik a hidratáló
és kézikon, jelezve, hogy a készülék
készen áll a hidratáló adagolására.

4. Serum dispensing

5. Serum -1 dose

4

in
is visible

=

•T
 egye vissza ujjbegyeit az
érintésmentes adagolótérbe a
hidratálókrémért.
serum doses
( Az érintésmentes
reduces by 1adagolótér alján
a logó villogása jelzi, hogy a készülék
készen áll a termékadagolásra.)

light flashes in sync with graphical drip
serum icon animates

9. Moisturizer dispensing

nd in
ht is visible
spense

=

5

10. Moisturizer -1 dose

•V
 árjon, amíg megjelenik a hidratálás
kész felirat.
•V
 egye el ujjbegyeit és vigye fel a
hidratálót arcbőrére.

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

day moisturizer doses
reduces by 1

15. Standby

•A
 z utolsó képernyőn láthatja a még meglévő
termékmennyiséget, így kiszámíthatja,
mennyi idő múlva szükséges az ismételt
termékrendelés.
•A
 szérummachine
kétszeres
mennyiséget
tartalmaz,
switches to
standby mode
mert azt reggel
és
este
is
adagolja
a készülék.
machine turned on via:

A KÉSZÜLÉK LEZÁRÁSA ÉS FELOLDÁSA
Manuálisan is lezárhatja a készüléket, így módjában áll letisztítani, áthelyezni,
utazáshoz elpakolni vagy akár kevesebb elemet fogyasztani.

1

e

2

Készülék lezárása
• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
) navigáljon
•A
 nyilacskák segítségével (
el a készülék lezárása kijelzőig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

Készülék feloldása
• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
• Nyomja meg a Megerősítés gombot (

).

Megjegyzés: A készülék automatikusan lezár, amennyiben 48 óránál tovább használaton kívül van. Ezzel az
elemek élettartama meghosszabbodik.
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AZ ageLOC Me® BŐRÁPOLÓ RENDSZER
AZ ageLOC Me® rendszer egyik kulcseleme a bőrkiértékelés. Ezzel az online
felméréssel ráléphet a személyre szabott arcápolás ösvényére, mely körülbelül
2000 termékvariációt tartalmaz az ön bőrigényének és ízlésének
megfelelően.
Bőrkiértékelő letöltése

A bőrkiértékelő elérhető a saját piac Nu Skin®
oldaláról vagy az ageLOC Me® alkalmazáson
keresztül. Az applikáció letölthető az App
Store-ból.
BŐRKIÉRTÉKELÉS EMLÉKEZTETŐK

Az Alapkészlet kéthetes használata után az
ageLOC Me® készülék emlékezteti Önt arra, hogy
végezze el az ageLOC Me® bőrkiértékelést. A
napi rutin 12., 14. és 16. napján kap majd
emlékeztetőt. A két hét leteltével ne felejtse el
elvégezni a kiértékelést, hogy elkerülje a személyre
szabott termékszett késedelmes megérkezését.
A bőrkiértékelés

Egy kifinomult algoritmus segítségével az
ageLOC Me® bőrkiértékelés segít az Ön bőrének
leginkább megfelelő bőrápolás
meghatározásában. Először kérdéseket tesz fel
Önről, például megkérdezi nevét, életkorát és
kémiai anyagoknak illetve napfénynek való
kitettségét.
Ezután következnek a bőrével kapcsolatos
kérdések, mint például bőre megjelenése és
textúrája, valamint a bőröregedés bármiféle
látható jele.
Végül az Ön egyéni preferenciáit firtatja:
szeretne-e illatosított hidratálót vagy nem, vagy
éppen hogy gyengébb vagy erősebb hidratálásra
vágyik.
A bőrkiértékelés végén Ön megkapja egyéni
bőrápolási kódját. A bőrkiértékelő alkalmazás ezt a
kódot körülbelül 2000 lehetséges kombináció
közül generálja az Ön egyéni válaszainak
figyelembe vételével, hogy összeállíthassunk egy
kifejezetten Önre szabott bőrápolást.

14

A kiértékelés után elmentheti bőrkiértékelési
profilját és már meg is rendelheti személyre
szabott termékszettjét.
Több kiértékelés kezelése

Ön valahányszor elvégzi a kiértékelést, egy új
kódot generál. Amikor csak szeretné,
megtekintheti előző kiértékeléseit és
újrarendelheti valamelyik korábbi személyre
szabott termékszettjét.
Automatikus kiszállítás

A Nu Skin® lehetővé teszi, hogy az ADR-en
(Automatikus Szállítási Hűségprogram) keresztül
automatikusan, havonta kézbesítsék Önnek
személyre szabott termékszettjét. További
információért kérjük, forduljon a helyi
Ügyfélszolgálathoz!
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EGYSZERI TERMÉKHASZNÁLAT
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

serum icon animates
Az egyszeri
termékhasználat opcióval a készülék egy-egy kiválasztott
termékből egyetlen adagot porcióz ki. Ez akkor praktikus megoldás, ha
szeretne újabb adag hidratálót vagy szérumot felvinni bőrére.

9. Moisturizer dispensing

1

in
is visible
pense

serum doses
reduces by 1

=

light flashes in sync with graphical drip

2 14. T

otal doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

10. Moisturizer -1 dose

•N
 yomja meg a Menü gombot ( ).
•A
 nyilacskák (
) segítségével válassza ki
az egyszeri termékhasználat opciót.
•N
 yomja meg
a Megerősítés
gombot ( ).
day moisturizer
doses
reduces by 1

•A
 kijelzőn
megjelenik az egyes termékek15. Standby
ből még hátralévő adagszám.
•A
 nyilacskák (
) segítségével válassza ki
az adagolni kívánt terméket.
•N
 yomja meg a Megerősítés gombot ( ).
machine switches to standby mode
machine turned on via:
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SORON KÍVÜLI NAPPALI ÉS ESTI TERMÉKADAGOLÁS
Használja a soron kívüli ápolás funkciót, hogy bármikor hozzáférjen nappali vagy
éjszakai krémjeihez! Ez a lehetőség akkor ideális, ha egy napon belül a teljes nappali
és esti bőrápolási rutint meg szeretné ismételni (pl. újra fel kell vinnie a krémet, mert
sportolni volt, stb.).

1

2

Soron kívüli nappali bőrápolás
• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
•A
 nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el a nappali hidratálás kijelzőig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).
•A
 z érintésmentes adagolótér alján logó
villogása jelzi, ha az ageLOC Me® készülék
készen áll a termékadagolásra.
•H
 elyezze be ujjbegyét az érintésmentes
adagolótérbe.
• A készülék kiadagolja nappali bőrápolási
termékeit. (A termékadagolásról bővebben a
10. oldalon olvashat.)

Soron kívüli éjszakai bőrápolás
• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
•A
 nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el az éjszakai hidratálás kijelzőig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).
•A
 z érintésmentes adagolótér alján logó
villogása jelzi, ha az ageLOC Me® készülék
készen áll a termékadagolásra.
•H
 elyezze be ujjbegyét az érintésmentes
adagolótérbe.
• A készülék kiadagolja éjszakai bőrápolási
termékeit. (A termékadagolásról bővebben a
termékhasználat fejezetben olvashat.)

Megjegyzés: A készülék az Ön által kiválasztott termékadagolási módszerrel adagolja
a terméket. Amennyiben a félautomata termékadagolásra esett a választása, meg
kell nyomnia a Megerősítés gombot, hogy a készülék kiadagolja a terméket.
Amennyiben az automata termékadagolásra esett a választása, a készülék automatikusan
kiadagolja a terméket, amikor ujjbegyét az érintésmentes adagolótérbe helyezi.
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UTAZÓ MÓD
Az ageLOC Me® készülékhez egy praktikus, egymásba illeszthető úti
tárolótégely szett is tartozik, amivel könnyedén magával viheti utazásai során
az ageLOC Me® termékeket. A tároló három különböző tégelyből áll - egy a
szérumnak, egy a nappali, egy az éjszakai hidratálónak. Mindegyik úti tégely
7 napra és 7 éjszakára elegendő termék tárolására alkalmas. A szérumtégely 11
ml űrtartalmú, míg a nappali és éjszakai hidratálók tégelyeibe 9 ml termék fér.
Amennyiben egy hétnél hosszabb időre tervez elutazni, vásárolhat további úti
tárolótégelyeket, vagy lezárva vigye megával az ageLOC Me® készüléket (ld.
felhasználói kézikönyv 25. oldalát).
•A
 tégelyek egymásba pattinthatók az egyszerű és praktikus szállítás
érdekében.
• A tégelyek felpattintva nyithatók. A termék beletöltéséhez pattintsa fel a
fedelet.

—— NAPPALI TÉGELY

—— ÉJSZAKAI TÉGELY
—— SZÉRUMTÁROLÓ

1

18

Válassza ki az utazó mód funkciót
•A
 menü eléréséhez nyomja meg a Menü
gombot ( ).
•A
 nyilacskák (
) segítségével válassza ki
az utazás opciót, várjon a repülőgép ikon
megjelenéséig.
• Választását erősítse meg a Megerősítés
gomb ( ) megnyomásával.

2

3

4

Állítsa be a napok számát
) bal vagy jobb irányban
•A
 nyilacskákat (
nyomkodva állítsa be a napok pontos számát.
• A megerősítéshez koppintson a Kiválasztás
( ) gombra.
MEGJEGYZÉS: Legfeljebb hét napot
jelölhet meg. A fennmaradó terméknél több
termékadag kiválasztása nem lehetséges.

Állítsa be az éjszakák számát
• A nyilacskákat (
) bal vagy jobb irányban
nyomkodva állítsa be az éjszakák pontos számát.
• A megerősítéshez koppintson a Kiválasztás
( ) gombra.
MEGJEGYZÉS: Legfeljebb hét napot jelölhet
meg. A fennmaradó terméknél több
termékadag kiválasztása nem lehetséges.
A készülék immár készen áll arra, hogy utazása
során a megfelelő mennyiségű termékeket
adagolja ki Önnek.
Szérumadagolás
• Pattintsa fel a szérumtégely tetejét.
• Helyezze a halványszürke tégelyt az
adagolónyílás alá.*
•A
 készülék szérumadagolását erősítse meg
a Kiválasztás gomb ( ) megnyomásával.
• A készülék megfelelő mennyiségű szérumot
tölt a tégelybe, ami elegendő lesz utazása
során mind nappal és éjszaka.
• Várjon a hangjelzésig, és csak akkor vegye
el a tégelyt.
Amennyiben a készülék nem aktiválódik,
húzza közelebb a tégelyt az érintésmentes
adagolótér érzékelőjéhez.

*Amikor az érintésmentes adagolótér közepébe helyezi a terméket, ügyeljen arra,
hogy a fedelével gondoskodjon a tégely egy helyben maradásáról.
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5

6

Nappali hidratáló adagolása
• Pattintsa fel a világoskék hidratálótégely tetejét.
• Helyezze a tégelyt az adagolónyílás alá.*
• A kijelzőn megjelenik a Megerősítés gomb.
•A
 készülék hidratáló adagolását
erősítse meg a Kiválasztás gomb ( )
megnyomásával.
• A készülék az utazáshoz elegendő
mennyiségű nappali hidratálót tölt a
tégelybe.

Éjszakai hidratáló adagolása
• Pattintsa fel a sötétkék hidratálótégely tetejét.
• Helyezze a tégelyt az adagolónyílás alá.*
• A kijelzőn megjelenik a Megerősítés gomb.
•A
 készülék hidratáló adagolását
erősítse meg a Kiválasztás gomb ( )
megnyomásával.
• A készülék az utazáshoz elegendő
mennyiségű éjszakai hidratálót tölt a
tégelybe.

* Ahhoz, hogy pontosan az adagolófej alá helyezze a tégelyt, fontos, hogy a fedő
nyitófogója leérjen.

MOST MÁR MINDEN TERMÉK RENDELKEZÉSÉRE
ÁLL AZ UTAZÁSHOZ.
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PATRONOK ELTÁVOLÍTÁSA

1

2

Vegye ki a készülékből a szérumpatron szettet.
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• A két mutatóujja segítségével egyszerre húzza maga felé a
szérumpatentokat, így a szérumpatron szett kivehető. Vegye ki a
teljes szettet (minden havi megrendeléssel új szérumtartót is kap).

Vegye ki a a nappali hidratáló és
az éjszakai hidratáló patront a
készülékből.
•A
 megfelelő patentot visszahúzva
egyenként vegye ki a patronokat.
Az elhasznált patronokat dobja ki.

Megjegyzés: A készülék automatikusan nyomon követi a még meglévő
termékmennyiséget. A patronok behelyezésekor a készülék megkérdi, újak-e a
patronok. Amennyiben az Ön válasza IGEN, ám a patronok valójában nem újak, a
készülék előkészíti a termékeket és több terméket adagolhat. (További
információért tekintse meg az ageLOC Me® felhasználói kézikönyv Előkészítés
bekezdését.) Amennyiben az Ön válasza NEM, ám a patronok valójában újak, a
készülék beütemezi a következő ápolási menetrendet, de nem adagolja rendesen
a terméket.
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A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
Az időn, nyelven és adagolási módon bármikor módosíthat.
AZ IDŐ MÓDOSÍTÁSA

1

2

3

• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
• A nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el a készülék Beállítások kijelzőjéig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

) navigáljon
•A
 nyilacskák segítségével (
el a készülék Óra beállítása kijelzőjéig.
•N
 yomja meg a Megerősítés gombot ( ).

•A
 z óra beállításakor a bal nyilacska
segítségével ( ) haladhat lefelé és a jobb
nyilacskával ( ) fölfelé, majd nyomja meg a
Kiválasztás gombot ( ).
•A
 percek beállításakor a bal nyilacska
segítségével ( ) haladhat lefelé és a jobb
nyilacskával ( ) fölfelé, majd nyomja meg a
Kiválasztás gombot ( ).

Megjegyzés: A pontos idő beállítása azért is fontos, mert ez teszi lehetővé, hogy
az ageLOC Me® készülék megfelelően adagolja az esti és nappali bőrápoló
termékeket.
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A NYELV MÓDOSÍTÁSA

1

2

3

• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
•A
 nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el a készülék Beállítások kijelzőjéig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

• A nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el a készülék Nyelv kijelzőjéig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

) segítségével keresse ki a
•A
 nyilacskák (
kívánt nyelvet.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).
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AZ ADAGOLÁS BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Félautomata adagolás
Ez esetben az ujjbegyek érintésmentes adagolótérbe helyezését követően a
készülék megkérdezi Öntől, készen áll-e a termékadagolásra. Nyomja meg
a Megerősítés gombot ( ) és a termékadagoláshoz helyezze ujjbegyét az
érintésmentes adagolótérbe. A készülék alapvetően félautomata módra van
beállítva.
Automata adagolás
Ez esetben az ujjbegyek érintésmentes adagolótérbe helyezését követően a
készülék automatikusan kiadagolja Önnek a terméket.

1

2

3
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• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
•A
 nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el a készülék Beállítások kijelzőjéig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

•A
 nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el a készülék Automatikus kijelzőjéig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

•A
 nyilacskák (
) segítségével válassza az
“IGEN” opciót, amennyiben az automatikus
adagolást szeretné választani, és válassza
a “NEM” opciót, amennyiben inkább a
félautomata adagolásra esik a választása.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

A KÉSZÜLÉK LEZÁRÁSA ÉS FELOLDÁSA
A készülék lezárása segít megelőzni a véletlenszerű termékadagolást.
Manuálisan is lezárhatja a készüléket, így módjában áll letisztítani, áthelyezni,
utazáshoz elpakolni vagy akár kevesebb elemet fogyasztani.
A KÉSZÜLÉK lezárása

• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
) navigáljon
•A
 nyilacskák segítségével (
el a készülék lezárása kijelzőig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).
Megjegyzés: Ha nem szeretné lezárni a
készüléket, nyomja meg a Menü ( )
gombot és lépjen vissza ( ).

A készülék feloldása



• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
•N
 yomja meg a Megerősítés gombot (

).

Megjegyzés: A készülék automatikusan lezár, amennyiben 48 óránál tovább
használaton kívül van. Ezzel az elemek élettartama meghosszabbodik.

KARBANTARTÁS
A készülék tisztítása:
• A véletlenszerű termékadagolás megelőzése érdekében zárja le a készüléket.
(Ld. A készülék lezárása és feloldása.)
• Egy enyhén nedves törlőkendő segítségével távolítsa el a felesleges terméket
az érintésmentes adagolótérből és az adagolófejről magáról. Alaposan törölje
szárazra! Tárolja száraz helyen!
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ELEMCSERE
Fontos, hogy az ageLOC Me® készülékhez kizárólag márkás, jó minőségű
lítium vagy alkáli elemeket használjon.
Az elemek lemerülésének közeledtét a készülék
kijelzőjén egy elemikon jelzi, amikor ujjbegyét az
érintésmentes adagolótérbe helyezi vagy amikor
megnyomja a Menü gombot. Ezután folytathatja a
műveletet.
A készülék tudni fogja, amennyiben nincs elegendő
kapacitása arra, hogy a következő alkalommal
kiadagolja a terméket. Egy lemerült elem ikonnal
jelez, majd a kijelző elsötétül.
Elemcsere*

1

• Nyissa ki a készülék alján található
elemrekeszt.
• Vegye ki a régi elemeket.
• Helyezzen be négy (4) ceruzaelemet: az
elemek lapos vége (-) álljon a rugók felé.
• Zárja be a rekeszt.
* Fontos, hogy az ageLOC Me® készülékhez
kizárólag márkás, jó minőségű lítium vagy alkáli
elemeket használjon.
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PROBLÉMAMEGOLDÁS
A KÉSZÜLÉK gyári beállításainak visszaállítása

Fellépő hiba esetén a készülék visszatérhet a gyári
beállításokhoz. Ebben az esetben megjelenik az
Újraindulás kijelző.
• Győződjön meg arról, hogy az elemek és a
patronok megfelelően vannak behelyezve.
• A z újraindulás után a készülék kijelzőjén
megjelenik az óra beállítása opció. Állítsa be a pontos időt. (Ld. a Kijelző
beállításainak módosítása - Az idő módosítása.)
• Ezután megjelenhet a patronok állapotára (új/régi) vonatkozó kérdés, amire
IGEN/NEM választ kell adni.
Elsötétült kijelző

• Lemerült elemek esetén találkozhat elsötétült kijelzővel. Ebben az esetben
cseréljen elemet.
• Ha új elemekkel tapasztal elsötétült kijelzőt, ellenőrizze, hogy megfelelően
tette-e be azokat.
Szoftver verzió

Amikor készülékével kapcsolatos segítségre szorul, megkérdezhetik Öntől a
szoftververziót.

1

2

• Nyomja meg a Menü gombot ( ).
•A
 nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el a készülék Beállítások kijelzőjéig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).

• A nyilacskák segítségével (
) navigáljon
el a készülék Verzió kijelzőjéig.
• Nyomja meg a Megerősítés gombot ( ).
• A Verzió kijelző megjeleníti az aktuális
verziót.

Készülékével kapcsolatban további segítségért vagy információért forduljon
az Ügyfélszolgálathoz.
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FIGYELMEZTETÉS
Használat

• Ne merítse vízbe az ageLOC Me® készüléket.
• Ne használjon erős vegyszert vagy súrolószert az ageLOC Me® készüléken.
• Ez egy egyetlen felhasználóra tervezett termékrendszer.
Környezeti körülmények

Soha ne helyezze a készüléket fűtőtest, radiátor vagy bármilyen hőforrás
közvetlen közelébe vagy afölé. Kerülje a készülék hosszú időn keresztül
történő túl meleg vagy hideg környezetben történő tárolását. A készülék
számára a tárolási hőmérsékleti tartomány 0-50 °C. Az optimális működési
hőtartomány 15-35 °C. Relatív páratartalom: normál tartomány: 30-60%.
Biztonságos használatról szóló és technikai
információk

A biztonsági előírások be nem tartása sérülést vagy károkat okozhat. A
biztonságos és megfelelő használat érdekében olvassa el a felhasználói
kézikönyv összes biztonsági előírását.
• Ez egy érzékeny készülék. Mindig kezelje kellő körültekintéssel.
• A készüléket ne használja olyan személy (beleértve a gyermekeket), aki
csökkent fizikai, szenzoros vagy szellemi képességű, vagy hiányos
készülékismerettel rendelkezik, kivéve, ha közvetlen felügyeletet kap vagy
pontosan irányítják őt.
• Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
• Ez egy elemmel működő készülék.
• Fontos, hogy a kézikönyvben foglaltaknak megfelelően tartsa és helyezze el a
készüléket.
• A z alkatrészek megfelelnek a vonatkozó IEC előírások támasztotta biztonsági
követelményeknek.
Technikai specifikációk

Feszültség: 6 V

Elektromágneses kompatibilitás

Megfelel a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitásról szóló
követelményeknek.
Figyelmeztetés: A készülék elemeket tartalmaz. Az áramütés, égés, tűz
vagy sérülés megelőzése érdekében ne merítse vízbe a készüléket. Ne
helyezze olyan felületre, ill. ne tárolja olyan helyen, ahonnan kádba,
mosdókagylóba vagy a WC csészébe eshet. Soha ne használja a készüléket,
ha az megsérült.
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Elemek

A legjobb teljesítmény érdekében AA-LR03-1.5V típusú, lítium elemeket
használjon.
• A z elemeket az elemrekeszben található diagramot követve, megfelelően
kell behelyezni, a megfelelő polaritás szerint.
• Ne használjon lítium és alkáli elemeket vegyesen.
• Ne használjon eltérő márkájú elemeket.
• Ne használjon régi és új elemeket egyszerre.
• A z optimális készülékteljesítmény érdekében tartózkodjon az újratölthető
elemek használatától. A nem tölthető elemeket ne töltse fel.
• Hosszabb tárolás előtt vegye ki az elemeket a készülékből.
• Az elemeket tartsa gyermekektől távol.
• A lemerült elemeket vegye ki a készülékből és a helyi előírásoknak
megfelelően dobja ki őket.
Szerviz

Ne próbálja meg megjavítani a készüléket. Ezzel minden garanciális jogról
lemond. A készülék belsejében nincsen felhasználó által megjavítható
alkatrész. Tekintse meg a szervizelésre vonatkozó szekciót a garancia
pontban.

JÓTÁLLÁS
Korlátozott kétéves jótállás: A Nu Skin® szavatosságot vállal azért, hogy a készülék
az ügyfél számára történő kiszállítás eredeti időpontjától kezdődően két éven át
mentes anyag-, illetve konstrukciós hibáktól. Ez a jótállás nem terjed ki a nem
rendeltetésszerű használatból vagy balesetből eredő termékkárokra. Amennyiben
a termék a kétéves szavatossági idő alatt meghibásodik, csere érdekében hívja a
helyi Nu Skin® irodát. Előfordulhat, hogy ehhez be kell mutatnia a hivatalos vásárlási
bizonylatot, melyen szerepel a kiszállítási dátum. A Nu Skin® fenntartja magának
a jogot a készülék átvizsgálására. Ez a jótállás nem befolyásolja a vásárlás országában
érvényes jogszabályokban rögzített jogokat, ezen jogok védelem alatt állnak.
Ezen jótállás a következő országokban érvényes: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság,
Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Izland, Írország,
Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia,
Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország, Svájc, Hollandia és Egyesült Királyság.
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A lehetőség, hogy
önmagam legyek.
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