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TWOJE KROKI KU SPERSONALIZOWANEJ
PIELĘGNACJI SKÓRY
Krok pierwszy — Podejmij pierwsze kroki ku personalizacji
Gratulujemy zakupu systemu do pielęgnacji skóry ageLOC Me® i zbliżenia się o krok
do spersonalizowanej pielęgnacji skóry. System ten obejmuje zestaw referencyjny,
czyli startowy zestaw produktów ageLOC Me®. Należy korzystać
z tych produktów przez dwa tygodnie, aby przekonać się, jakie zapewniają odczucia
i zalety dla skóry. Następnie mogą one posłużyć do ułatwienia oceny skóry za pomocą
aplikacji ageLOC Me® Skin Assessment celem dalszej personalizacji swojej pielęgnacji
skóry.
Krok drugi — Spersonalizuj program pielęgnacji skóry
Zestaw referencyjny oraz aplikacja do oceny skóry ageLOC Me® Skin Assessment
służą użytkownikowi za pomoc w określeniu potrzeb jego skóry na podstawie serii
pytań związanych z użytkownikiem (jego środowiskiem, regionem itp.), typem skóry
(indywidualnymi cechami skóry, kwestiami związanymi z jej starzeniem się itp.)
i preferencjami. Użytkownik systemu może zdecydować, czy w jego kremach nawilżających
ma znajdować się zapach i czy krem nawilżający na dzień ma zawierać ochronę
przeciwsłoneczną, czy też nie. Można także uwzględnić konkretne zalety w serum,
aby produkty te lepiej odpowiadały indywidualnym potrzebom Twojej skóry.
Krok trzeci — Poznaj swój spersonalizowany program pielęgnacji skóry
Zamów spersonalizowany zestaw ageLOC Me® za pomocą swojego osobistego kodu
pielęgnacji skóry, który otrzymasz po zakończeniu oceny skóry za pomocą aplikacji
Skin Assessment. Podałeś nam informacje o sobie, swojej skórze i swoich preferencjach,
a my stworzyliśmy program pielęgnacyjny specjalnie dla Ciebie, wykorzystując nasze
doświadczenie w zakresie innowacyjnych technologicznie rozwiązań przeciwstarzeniowych.
Po zużyciu nabojów zestawu referencyjnego możesz od razu zamówić swój zestaw
spersonalizowanych produktów. Tak jak w przypadku zestawu referencyjnego, Twój
zestaw spersonalizowany zawiera miesięczny zapas produktów w postaci trzech nabojów
z serum oraz naboju z kremem nawilżającym na dzień i z kremem nawilżającym
na noc.
Krok czwarty — Zachowaj lub dostosuj
Dokonuj ponownej oceny skóry za pomocą aplikacji ageLOC Me® Skin Assessment
tak często jak chcesz i dostosowuj swoją pielęgnację skóry zależnie od pory roku,
miejsca pobytu lub kwestii związanych z oznakami starzenia się skóry. Nie ma ograniczenia
co do liczby ocen swojej skóry, jakich można dokonać za pomocą aplikacji
ageLOC Me® Skin Assessment.
Instruktażowe nagrania wideo
Potrzebujesz pomocy? Na stronie lub w aplikacji ageLOC® Me Skin Assessment
znajdziesz filmy instruktażowe, które pomogą odpowiednio ustawić urządzenie ageLOC®
Me i z niego korzystać. Znajdują się one w dziale "Wsparcie".
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System do pielęgnacji skóry ageLOC Me®
Przy pierwszym zakupie systemu do pielęgnacji skóry ageLOC Me® użytkownik
otrzymuje wszystko, czego potrzeba do rozpoczęcia natychmiastowego korzystania
z ageLOC Me®.

1 Urządzenie ageLOC Me®

2 Jeden nabój z kremem
nawilżającym na dzień

4 Trzy naboje z serum

2

3 Jeden nabój z kremem
nawilżającym na noc

5 Uchwyt na naboje z serum

6 Złączka do urządzenia
góra

góra

dół

dół

7 Pojemniczek podróżny

8 Karta oceny skóry
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU SPERSONALIZOWANEGO
Przy każdym ponownym zamówieniu zestawu spersonalizowanego (Custom Set),
użytkownik otrzymuje spersonalizowaną pielęgnację skóry, która składa się z:

1 Jednego naboju z kremem
nawilżającym na dzień

2 Jednego z kremem

nawilżającym na noc

3 Trzech nabojów z serum

4 Uchwytu na naboje z serum

góra

dół

5 Złączki do urządzenia

góra

dół
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NAWIGOWANIE PO MENU URZĄDZENIA
Za pomocą menu urządzenia można dodatkowo spersonalizować swoje zamawiane
produkty pielęgnacyjne. Nawigowanie w menu możliwe jest poprzez delikatne
naciskanie przycisków na pokrywie urządzenia

PRAWY PRZYCISK
Aby poruszać się w prawo
w menu opcji

LEWY PRZYCISK
Aby poruszać się w lewo
w menu opcji

PRZYCISK POWRÓT
Aby przejść do poprzedniego
ekranu

PRZYCISK WYBORU/
POTWIERDZENIA
Aby potwierdzić wybór
PRZYCISK MENU
• Pielęgnacja na dzień/noc opcji w menu
• Dozowanie produktów
w podróży
• Ustawienia
• Dozowanie pojedynczego
produktu
• Zablokuj/Odblokuj

SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU
KREM NAWILŻAJĄCY
NA DZIEŃ

KREM NAWILŻAJĄCY
NA NOC

SERUM

WYDOZUJ
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USTAWIENIA URZĄDZENIA ageLOC Me®

1

Instalacja baterii
• Usuń klapkę z gniazda baterii na spodzie
urządzenia.
• Włóż cztery (4) baterie AA* płaską stroną
baterii (-) od strony sprężyny.
• Załóż klapkę.
* Do zasilania urządzenia ageLOC Me® należy
stosować markowe baterie litowe lub alkaliczne
wysokiej jakości.

2

Wybór języka
• Jeżeli urządzenie jest wyłączone, należy je
włączyć naciskając przycisk Menu ( ).
•Z
 a pomocą klawiszy strzałek (
) znaleźć
można swój język.
• Naciskając przycisk wyboru ( ) należy
potwierdzić swój wybór.
UWAGA: Domyślnie ustawiony jest język
angielski. W dowolnym momencie można
zmienić język za pomocą menu Ustawienia.

3
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Ustaw bieżący czas
• Ustaw godzinę za pomocą przycisku lewej
strzałki ( ), jeśli ma to być wcześniejsza
godzina, lub za pomocą przycisku prawej
strzałki ( ), jeśli ma to być godzina późniejsza,
następnie wciśnij przycisk wyboru ( ).
• Ustaw minuty za pomocą przycisku lewej
strzałki ( ) zmniejszając wartość liczbową
lub użyj przycisku prawej strzałki ( ), aby
zwiększyć tę wartość, następnie wciśnij
przycisk wyboru ( ).
UWAGA: Należy pamiętać o tym, aby urządzenie
ustawione było na aktualną godzinę, gdyż dzięki
temu ageLOC Me® może zapewniać odpowiedni
program dziennej lub nocnej pielęgnacji skóry.

Montowanie nabojów
W zestawie referencyjnym ageLOC Me® znajduje się 5 nabojów produktowych:
krem nawilżający na dzień, krem nawilżający na noc i trzy naboje z serum. Należy
zdjąć osłonki zabezpieczające z każdego produktu, a następnie postępować
zgodnie z poniższymi krokami celem zamontowania nabojów.
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Po otwarciu pokrywy urządzenia należy
umieścić nabój o jasnoniebieskim kolorze
z kremem nawilżającym na dzień
w górnym lewym rogu urządzenia.
Przy wstawianiu nastąpi kliknięcie.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Nie należy usuwać plastikowej zatyczki
z gumowanym zaworem z kremu nawilżającego.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
WYRZUĆ

Wstaw granatowy nabój z kremem
nawilżającym na noc w prawym górnym
rogu urządzenia. Przy wstawianiu nastąpi
kliknięcie.
WYRZUĆ

3

Weź uchwyt na naboje z serum i trzymaj
go trzema dziurkami do dołu.

GÓRA

DÓŁ

4

KLIKNIĘCIE

GÓRA

WYRZUĆ

KLIKNIĘCIE

Umieść trzy naboje z serum na uchwycie
na naboje z serum w dowolnej kolejności.
• Usuń przezroczystą osłonkę ochronną
z każdego naboju z serum.
• Przyczep każdy nabój z serum do uchwytu
do nabojów z serum ZACZYNAJĄC
OD DOŁU, następnie wepchnij wypukłość
w kolorowej nasadce naboju pod górne
półkole uchwytu, aż do kliknięcia.
•D
 elikatne poruszanie może być potrzebne
do prawidłowego umieszczenia naboju.
Kolejność umieszczania nabojów z serum
na uchwycie jest dowolna.

7
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UCHWYT NA NABOJE
Z SERUM

Włóż górną część złączki urządzenia
(białą stroną) w dolną część uchwytu
do nabojów z serum, aż do kliknięcia.
Upewnij się, że złączka do urządzenia
jest umocowana na uchwycie
do nabojów z serum, aby zakończyć
umieszczanie zestawów nabojów
z serum przed przejściem
do kroku nr 6.

KLIKNIĘCIE

ZŁĄCZKA DO URZĄDZENIA

6

Umieść zestaw nabojów z serum w urządzeniu.
•U
 mieść kompletny zestaw nabojów z kroku nr 5
w przedniej środkowej części urządzenia.
• Szara dolna część złączki do urządzenia wsuwana
jest do urządzenia.
• Po prawidłowym umieszczeniu zestawu nabojów
z serum następuje kliknięcie.
• Zamknij pokrywę.
‘CLICK’

‘CLICK’

8

Jeśli uprzednio do urządzenia włożono baterie,
ageLOC Me® wyświetli prośbę o potwierdzenie,
że wstawione naboje z kremem nawilżającym
na dzień, na noc i naboje z serum są nowe. Za pomocą
przycisków strzałek (
) wybierz odpowiedź TAK
dla każdego produktu, a następnie naciśnij
przycisk wyboru ( ).

PRZYGOTOWYWANIE NOWEGO NABOJU
Za każdym razem po włożeniu nowych nabojów urządzenie zapyta, czy naboje te są
nowe, czy też nie. Umożliwia to prawidłowe śledzenie dawek pozostałych
w każdym naboju. Urządzenie automatycznie przygotowuje nowe naboje, a przy
pierwszym dozowaniu pompka uwolni nieco większą dawkę produktu, aby zapewnić
jego swobodny przepływ. Dlatego też bardzo istotne jest wybranie właściwej odpowiedzi,
gdy urządzenie pyta o to, czy naboje są nowe czy nie, aby uniknąć wydozowania
nadmiaru produktu.
Jeśli naboje są nowe, odpowiedź TAK jest wartością domyślną.
Naciśnij przycisk wyboru ( ), aby zatwierdzić swój wybór.

Jeżeli włożono naboje przed upływem 30-dniowego cyklu, wartością
domyślną będzie odpowiedź NIE.
Naciśnij przycisk wyboru (

), aby zatwierdzić swój wybór.

Po wstawieniu nowych nabojów urządzenie przygotuje produkty. Przed wydozowaniem
produktu można będzie usłyszeć kilkukrotną pracę pompki. Przez cały czas
przygotowywania produktów należy trzymać dłoń umieszczoną w otworze łukowym.
Urządzenie wydozuje przygotowany produkt na dłoń użytkownika.
Możliwe jest wydozowanie większej lub mniejszej ilości produktu niż później podczas
regularnej pielęgnacji, przy czym każde kolejne dozowanie będzie precyzyjne,
tak aby ilość produktów wystarczyła na miesięczną pielęgnację.
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LEFT

BACK

RIGHT

SELECT/CONFIRM

MENU

ON-SCREEN SYMBOLS

PODSTAWOWE DOZOWANIE produktów
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

PIELĘGNACJA NA DZIEŃ 
Dwa produkty są dozowane
każdego rana:
• Serum
• Krem nawilżający na dzień

SERUM

DELIVER

PIELĘGNACJA NA NOC 
Dwa produkty są dozowane każdego
wieczora:
• Serum
• Krem nawilżający na noc

Na każdym etapie postępuj według wskazówek na wyświetlaczu urządzenia.
Jeśli treść na ekranie zmieniła się zbyt szybko, naciśnij przycisk Powrót ( ), aby
jeszcze raz ją zobaczyć.

1

2

3

4
5
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Obudź urządzenie za pomocą krótkiego
umieszczenia dłoni w konstrukcji łukowej
• Zależnie od pory dnia na dwie sekundy pojawi się
opcja pielęgnacji na dzień lub na noc oraz logo.

• Kiedy urządzenie jest gotowe
do dozowania produktów, na ekranie
pojawia się informacja do zatwierdzenia.
• Naciśnij przycisk wyboru ( ),
jeśli chcesz użyć serum.
• K
 iedy na ekranie pojawi się ikona dłoni
i serum, umieść opuszki palców
w otworze łukowym urządzenia.
(Logo widoczne u góry otworu łukowego
zaczyna migać, gdy urządzenie jest gotowe
do dozowania produktu).
• Urządzenie wydozuje serum na opuszki
palców.

• Należy zaczekać, aż na ekranie
wyświetli się powiadomienie
- Serum gotowe.
• Należy wyjąć dłoń z otworu łukowego
i nanieść serum na twarz.

4. Serum dispensing

6
in
is visible

=

• Ikona dłoni i kremu nawilżającego pojawi
się na ekranie, wskazując na to,
że urządzenie jest gotowe
do dawkowania
kremu nawilżającego.
serum doses
reduces by 1

serum icon animates
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9. Moisturizer dispensing

8

nd in
ht is visible
spense

de

light flashes in sync with graphical drip

5. Serum -1 dose

=

9

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

•N
 ależy ponownie umieścić opuszki
palców w otworze łukowym.
10. Moisturizer -1 dose

• Należy zaczekać, aż na ekranie wyświetli
się powiadomienie
- Krem nawilżający
day moisturizer doses
gotowy. reduces by 1
• Należy wyjąć dłoń z otworu łukowego
i nanieść krem nawilżający na twarz.
15. Standby

• Na ostatnim ekranie wyświetlana jest ilość
pozostałych dawek, jako podpowiedź kiedy
zamówić kolejne dawki.
• Naboje z serum zawierają dwukrotnie więcej
dawek, gdyż jest ono dozowane rano i wieczorem.
machine switches to standby mode

machine turned on via:
Należy powtórzyć te same
kroki przy pielęgnacji
wieczornej

Wskazówki:
•P
 rzy pierwszym montowaniu nabojów urządzenie przygotuje Twoje produkty.
Podczas tego procesu możliwe jest wydozowanie większej lub mniejszej ilości
produktu niż później podczas regularnej pielęgnacji, przy czym każde kolejne
dozowanie będzie precyzyjne, tak aby ilość produktów wystarczyła na miesięczną
pielęgnację.
(Zob. Przygotowywanie Nowego Naboju w celu uzyskania dodatkowych informacji.)
• J eżeli w swojej pielęgnacji skóry pominiesz któryś z kroków (np. zastosujesz serum,
ale odejdziesz od urządzenia zanim wydozuje ono krem nawilżający),
ageLOC Me® będzie gotowe do wydozowania tego kremu jeszcze przez 15 minut.
Po 15 minutach konieczne będzie użycie trybu jednej dawki, aby wydozować
krem nawilżający.
(Zob. Tryb Jednej Dawki w celu uzyskania dodatkowych informacji.)
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

SERUM

DELIVER

Tryb Automatycznego Dozowania
Po zaznajomieniu się z obsługą urządzenia ageLOC Me®, można korzystać
z w pełni zautomatyzowanego trybu dozowania, który pomija ekran z pytaniami
o gotowość do korzystania z pielęgnacji i dostarcza produkt zaraz po umieszczeniu
dłoni w otworze łukowym, zob. strona 24, aby poznać ten tryb.
Tryb Automatycznego Dozowania można włączyć w menu Ustawienia.

1

2

Obudź urządzenie za pomocą krótkiego
umieszczenia dłoni w konstrukcji łukowej.
• Zależnie od pory dnia, pojawi się opcja pielęgnacji
na dzień lub na noc, a na dwie sekundy wyświetli
się odpowiednie logo ageLOC®.

• Na kilka sekund na ekranie pojawi się
ikona dłoni i serum.
(Logo widoczne u góry otworu łukowego
zaczyna migać, gdy urządzenie jest
gotowe do dozowania produktu).
• Urządzenie wydozuje serum na opuszki
palców.

• Na ekranie wyświetli się powiadomienie
- Serum gotowe.
• Odczekaj, aż urządzenie przestanie
wydawać dźwięk, wyjmij dłoń z otworu
i nanieś serum na twarz.

3

12

• Ikona dłoni i kremu nawilżającego pojawi
się na ekranie, wskazując na to,
że urządzenie jest gotowe
do dawkowania kremu nawilżającego.

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
• Należy ponownie
umieścić opuszki
reduces by 1
palców w otworze łukowym.

(Logo widoczne u góry otworu łukowego
zaczyna migać, gdy urządzenie jest
10. Moisturizer -1 dose
gotowe do dozowania produktu).
•N
 ależy zaczekać, aż na ekranie wyświetli
się powiadomienie - Krem nawilżający
gotowy. day moisturizer doses
reduces
by 1z otworu łukowego
•N
 ależy wyjąć
dłoń
i nanieść krem nawilżający na twarz.
15. Standby

• Na ostatnim ekranie wyświetlana
jest ilość pozostałych dawek, jako
podpowiedź kiedy zamówić kolejne
dawki.
• Naboje z serum zawierają dwukrotnie
więcejmachine
dawek,
gdyż
jestmode
ono dozowane
switches
to standby
rano machine
i wieczorem.
turned on via:

BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE URZĄDZENIA
Istnieje możliwość ręcznego zablokowania urządzenia w celu czyszczenia,
przeniesienia, zabrania go w podróż lub oszczędności baterii.

1

e

2

Blokowanie urządzenia
• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek (
)
poruszaj się po ekranie blokowania.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).

Odblokowywanie urządzenia
• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Naciśnij przycisk potwierdzenia (

).

UWAGA: Po 48 godzinach bezczynności urządzenie zostanie automatycznie zablokowane.
Pozwala to wydłużyć żywotność baterii.
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SYSTEM DO PIELĘGNACJI SKÓRY ageLOC Me®
Jednym z kluczowych elementów systemu ageLOC® Me jest ocena skóry. Nasza
aplikacja internetowa jest narzędziem, pozwalającym na spersonalizowaną
pielęgnację przy użyciu ok. 2000 kombinacji produktów na podstawie preferencji
użytkownika i jego skóry.
Pobieranie aplikacji do oceny
Dostęp do aplikacji oceniającej możliwy jest
z poziomu lokalnej wersji językowej strony Nu Skin®
lub z poziomu aplikacji ageLOC Me®. Aplikację
można pobrać z App Store lub ze sklepu Google
Play.
Przypomnienia O OCENIE
Po korzystaniu z zestawu referencyjnego przez dwa
tygodnie urządzenie przypomni o tym, aby dokonać
oceny skóry za pomocą aplikacji ageLOC Me® Skin
Assessment. Użytkownik otrzyma przypomnienie w
12., 14. i 16. dniu przez rozpoczęciem dziennej
pielęgnacji skóry. Należy pamiętać o tym, aby
dokonać oceny skóry po dwóch tygodniach,
celem uniknięcia opóźnienia w otrzymaniu
spersonalizowanych nabojów.
Dokonywanie oceny
Za pomocą zaawansowanego algorytmu aplikacja
ageLOC Me® Assessment pomaga określić najlepszą
pielęgnację dla Twojej skóry. Najpierw zadawane są
pytania o użytkownika, jego imię, wiek, ekspozycję
na substancje chemiczne i słońce.
Następnie pojawiają się pytania o jego skórę,
jej wygląd i fakturę, a także o widoczne oznaki
starzenia się skóry.
Na koniec zadawane są pytania odnośnie preferencji
użytkownika - czy chce on, aby jego kremy
nawilżające zawierały zapach i czy wybiera
delikatniejsze lub bardziej głębokie nawilżanie.
Na zakończenie oceny użytkownik otrzymuje swój
osobisty kod pielęgnacji skóry. Aplikacja do oceny
skóry generuje ten kod z ok. 2000 możliwych
kombinacji w oparciu o konkretne udzielone
odpowiedzi – w ten sposób tworzymy program
pielęgnacji specjalnie dla Ciebie.
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Po dokonaniu oceny można ją zapisać w swoim
profilu oceny i zamówić spersonalizowany zestaw
produktów.
Zarządzanie wieloma OCENAMI
Po dokonaniu każdej oceny wygenerujesz nowy kod
pielęgnacji skóry. Możesz przeglądać dawniejsze
oceny i w razie potrzeby zamawiać poprzednie
spersalizowane zestawy produktów.

Automatyczna dostawa
Firma Nu Skin® oferuje opcję umieszczenia swojego
zestawu spersonalizowanego w comiesięcznym
zamówieniu ADR w ramach Rentownego Programu
Automatycznej Dostawy Nu Skin®. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy kontaktować się
ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta.
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TRYB JEDNEJ DAWKI
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

Po wybraniu
Jednej Dawki urządzenie dostarczy jedną dawkę produktu
serumTrybu
icon animates
wybranego przez użytkownika. Opcja ta pozwala w wygodny sposób wydozować
dodatkową dawkę serum lub kremu nawilżającego.
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

• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek
(
) przejdź do opcji Tryb
Jednej Dawki.
moisturizer doses
• Naciśnijday
przycisk
potwierdzenia (
reduces by 1

• 15.
NaStandby
ekranie wyświetli się liczba dawek
pozostałych dla każdego produktu.
• Za pomocą przycisków strzałek
(
) wybierz produkt, który ma być
wydozowany przez urządzenie.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).
machine switches to standby mode
machine turned on via:
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TRYB DOZOWANIA DZIENNEJ I WIECZORNEJ
PIELĘGNACJI NA ŻĄDANIE
Skorzystaj z Trybu Dozowania na Żądanie w celu wydozowania całej dziennej i/lub
wieczornej pielęgnacji na żądanie w dowolnym momencie. Funkcja ta jest idealna do
tego, aby ponownie zastosować pielęgnację na dzień lub noc jeszcze tego samego
dnia (np. jeśli potrzebujesz ponownie zastosować produkty po ćwiczeniach).

1

2

Tryb Dozowania Produktów Pielęgnacji
Dziennej Na Żądanie
• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek (
)
przejdź do ekranu pielęgnacji na dzień.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).
• Logo widoczne u góry otworu łukowego
zaczyna migać, gdy urządzenie jest gotowe
do dozowania produktu.
• Umieść dłoń w otworze łukowym.
• Urządzenie wydozuje produkty
do pielęgnacji dziennej.
• (Zob. Podstawowe Dozowanie Produktów na
stronie 10, aby uzyskać więcej informacji.)

Tryb Dozowania Produktów Pielęgnacji
Nocnej Na Żądanie
• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek (
)
przejdź do ekranu pielęgnacji na noc.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).
• Logo widoczne u góry otworu łukowego
zaczyna migać, gdy urządzenie jest gotowe
do dozowania produktu.
• Umieść dłoń w otworze łukowym.
• Urządzenie wydozuje produkty
do pielęgnacji nocnej.
• (Zob. Podstawowe Dozowanie Produktów, aby
uzyskać więcej informacji.)

UWAGA: Urządzenie wydozuje produkt według wybranej metody dozowania.
Przy korzystaniu z Półautomatycznego Trybu Dozowania przed wydozowaniem
produktu użytkownik musi nacisnąć przycisk potwierdzenia. Przy korzystaniu
z Automatycznego Trybu Dozowania urządzenie automatycznie dozuje produkt,
gdy dłoń zostaje umieszczona w otworze łukowym.
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TRYB PODRÓŻY
Do urządzenia ageLOC Me® dołączony jest wygodny w użyciu rozkładany
pojemniczek podróżny, ułatwiający zabieranie ze sobą na wyjazd produktów
ageLOC Me®. Pojemniczek ma trzy osobne komory – jedną na serum, jedną na
krem nawilżający na dzień i jedną na krem nawilżający na noc.
W pojemniczku podróżnym można przechowywać maksymalnie zapas produktów
na 7 dni i nocy. Komora na serum może pomieścić 11 ml produktu, a komory na
krem nawilżający na dzień i na noc każda po 9 ml produktu.
Na wyjazdy dłuższe niż tygodniowe warto nabyć dodatkowe pojemniczki
podróżne lub zabrać ze sobą swoje urządzenie ageLOC Me® włączając opcję
blokady (zob. na stronie 25 tej instrukcji).
• Pojemniczek można składać , tak aby wygodniej było go przewozić.
• Każdy pojemniczek ma otwieraną pokrywkę. Przed wypełnieniem go
produktem należy otworzyć pokrywkę.

—— Komora na krem na dzień (jasnoniebieska)

—— Komora na krem na noc (ciemnoniebieska)

—— Komora na serum (szara)

1
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Wybierz Tryb Podróży dla Pojemniczka
Podróżnego
• Naciśnij przycisk Menu ( ),
aby przejść do menu.
• Wybierz opcję Podróż, naciskając przyciski
strzałek (
) do momentu
pojawienia się ikonki samolotu.
• Naciskając przycisk wyboru ( ) zatwierdź
swój wybór.

2

Ustal liczbę dni
• Naciskaj prawy lub lewy przycisk strzałki
(
), aby pojawiła się odpowiednia liczba dni.
• Naciśnij przycisk wyboru ( ), aby potwierdzić
swój wybór.
UWAGA: Można wybrać maksymalnie
7 dni. Nie można wybrać większej liczby dawek
produktu od posiadanej w danym momencie.

3

4

Ustal liczbę nocy
•N
 aciskaj prawy lub lewy przycisk strzałki
), aby pojawiła się odpowiednia liczba nocy.
(
• Naciśnij przycisk wyboru ( ), aby potwierdzić
swój wybór.
UWAGA: Można wybrać maksymalną liczbę
7 nocy. Nie można wybrać większej liczby dawek
produktu niż posiadane w danym momencie.
Urządzenie jest teraz gotowe do dozowania
odpowiedniej ilości produktu w trakcie Twojej
podróży.

Dozuj serum
• Otwórz pokrywkę komory na serum.
• Umieść szary pojemnik pod dyszą dozującą.*
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ),
aby potwierdzić gotowość do wydozowania
serum przez urządzenie.
• Urządzenie wydozuje odpowiednią dawkę
serum dla pielęgnacji na dzień i na noc,
na czas podróży.
• Odczekaj, aż urządzenie przestanie wydawać
dźwięki i wyjmij pojemniczek.
Jeżeli urządzenie nie rozpoczyna działania,
unieś pojemniczek podróżny nieco wyżej
w otworze łukowym bliżej czujnika.

*Umieszczając pojemniczek w środkowej części otworu łukowego, aby uzyskać produkt,
otwórz pokrywkę i ustabilizuj pojemnik opierając jego pokrywkę o powierzchnię,
na której znajduje się urządzenie.
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5

6

Dozuj krem nawilżający na dzień
• Otwórz pokrywkę jasnoniebieskiej komory na
krem nawilżający na dzień.
• Umieść pojemnik pod dyszą dozującą.*
• Wyświetli się ekran potwierdzenia.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ),
aby potwierdzić gotowość do wydozowania
kremu nawilżającego przez urządzenie.
• Urządzenie wydozuje odpowiednią dawkę
kremu nawilżającego na dzień na czas
podróży.

Dozuj krem nawilżający na noc
• Otwórz pokrywkę ciemnoniebieskiej komory
na krem nawilżający na noc.
• Umieść pojemnik pod dyszą dozującą.*
• Wyświetli się ekran potwierdzenia.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ),
aby potwierdzić gotowość do wydozowania
kremu nawilżającego przez urządzenie.
• Urządzenie wydozuje odpowiednią dawkę
kremu nawilżającego na noc na czas podróży.

*A
 by upewnić się, że prawidłowo umieszczono pojemniczek pod dyszą dozującą,
należy sprawdzić, czy wieczko pokrywki spoczywa na powierzchni, na której
ustawiono urządzenie.

TERAZ MOŻESZ ZABRAĆ WSZYSTKIE POTRZEBNE
PRODUKTY W PODRÓŻ
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WYJMOWANIE NABOJÓW

1

2

Usuń zestaw nabojów z serum z urządzenia
• Otwórz pokrywę urządzenia.
• Opierając kciuki na urządzeniu palcami wskazującymi należy pociągnąć
do siebie jednocześnie oba zatrzaski przy nabojach z serum, aby uwolnić
zestaw nabojów z serum. Należy wyrzucić cały zestaw (do każdego
zamówienia dołączana jest nowa złączka łącząca naboje serum
z urządzeniem).

Wyjmij nabój z kremem nawilżającym
na dzień i nabój z kremem nawilżającym
na noc z urządzenia
• Tak jak poprzednio pociągnij do siebie
odpowiednie zatrzaski, aż do uwolnienia
nabojów. Wrzuć zużyte naboje.

UWAGA: Urządzenie automatycznie śledzi ilość pozostałych dawek. Po wstawieniu
nabojów urządzenie wyświetli zapytanie, czy są to nowe naboje. Po zaznaczeniu
odpowiedzi TAK, gdy naboje nie są nowe, urządzenie dostosuje produkty poprzez
wydozowanie nadmiaru produktu. (Zob. Przygotowywanie Nowego Naboju
w niniejszej Instrukcji Użytkownika ageLOC Me® w celu uzyskania dodatkowych
informacji). Po zaznaczeniu odpowiedzi NIE, gdy naboje są nowe, urządzenie
przejdzie do kolejnego etapu pielęgnacji bez dozowania produktu.
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ZMIANA USTAWIEŃ URZĄDZENIA
W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia czasu, języka i trybu
dozowania.
ZMIANA USTAWIEŃ CZASU

1

2

3

• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek (
przejdź do ekranu Ustawienia.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia (

• Za pomocą przycisków strzałek (
przejdź do ekranu Ustaw czas.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia (

)
).

)
).

• Ustaw godzinę za pomocą przycisku lewej
strzałki ( ), jeśli ma to być wcześniejsza
godzina, lub za pomocą przycisku prawej
strzałki ( ), jeśli ma to być godzina późniejsza,
następnie wciśnij przycisk wyboru ( ).
• Ustaw minuty za pomocą przycisku lewej
strzałki ( ), jeśli ma to być wcześniejsza
minuta, lub za pomocą przycisku prawej
strzałki ( ), jeśli ma to być minuta późniejsza,
następnie wciśnij przycisk wyboru ( ).

UWAGA: Ważne jest, aby urządzenie ustawione było na aktualną godzinę, gdyż
dzięki temu ageLOC Me® zapewnia odpowiedni program dziennej lub nocnej
pielęgnacji skóry.
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ZMIANA USTAWIEŃ JĘZYKA

1

2

3

• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek (
przejdź do ekranu Ustawienia.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia (

)
).

• Za pomocą przycisków strzałek (
)
poruszaj się po ekranie Wybór języka.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).

)
• Za pomocą klawiszy strzałek (
znaleźć można swój język.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).
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ZMIANA USTAWIEŃ TRYBU DOZOWANIA
Półautomatyczny Tryb Dozowania
W tym trybie, po umieszczeniu dłoni w otworze łukowym celem uzyskania
produktów pielęgnacyjnych, urządzenie zapyta o potwierdzenie gotowości
do uzyskania produktu. Konieczne będzie naciśnięcie przycisku potwierdzenia
( ), a następnie umieszczenie dłoni w otworze łukowym celem uzyskania
produktu. Urządzenie jest domyślnie ustawione w trybie półautomatycznym.
Automatyczny Tryb Dozowania
W tym trybie, po umieszczeniu dłoni w otworze łukowym, urządzenie
automatycznie wydozuje produkt.

1

2

3
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• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek (
przejdź do ekranu Ustawienia.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia (

)
).

• Za pomocą przycisków strzałek (
)
poruszaj się po ekranie Automatyczny.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).

• Za pomocą przycisków strzałek (
)
wybierz TAK, jeśli chcesz korzystać
z Automatycznego Trybu dozowania
lub NIE, jeśli wybierasz Półautomatyczny
Tryb Dozowania.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).

BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE URZĄDZENIA
Blokowanie urządzenia pomaga chronić przez przypadkowym wydozowaniem
produktu. Istnieje możliwość ręcznego zablokowania urządzenia w celu czyszczenia,
przeniesienia, zabrania go w podróż lub oszczędności baterii.
BLOKOWANIE URZĄDZENIA
• Naciśnij przycisk Menu ( ).
)
• Za pomocą przycisków strzałek (
poruszaj się po ekranie blokowania.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).
UWAGA: Jeżeli nie chcesz zablokować
urządzenia, naciśnij przycisk Menu ( )
lub przycisk Powrót ( ).

Odblokowywanie urządzenia
• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Naciśnij przycisk potwierdzenia (

).

UWAGA: Po 48 godzinach bezczynności urządzenie zostanie automatycznie
zablokowane. Pomaga to wydłużyć żywotność baterii.

KONSERWACJA URZĄDZENIA
Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji przy wygodnej, codziennej obsłudze.
Aby wyczyścić urządzenie:
• Upewnij się, że włączony został tryb blokady urządzenia celem uniknięcia
przypadkowego wydozowania produktu. (Zob. Blokowanie i odblokowywanie
urządzenia)
• Za pomocą lekko wilgotnej ściereczki lub wacika kosmetycznego usuń nadmiar
produktu z podstawy otworu łukowego i dyszy dozującej na górze otworu
łukowego. Wytrzyj do sucha. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
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WYMIANA BATERII
Do zasilania urządzenia ageLOC Me® należy stosować markowe baterie litowe
lub alkaliczne wysokiej jakości.
Kiedy baterie się wyczerpują, urządzenie wyświetla
symbol niskiego poziomu baterii po umieszczeniu
dłoni w otworze łukowym lub po naciśnięciu przycisku
Menu. Następnie można kontynuować obsługę
urządzenia.
Urządzenie rozpozna, jeżeli aktualny poziom baterii
nie pozwala na wydozowanie kolejnego produktu
pielęgnacji skóry. W takim przypadku wyświetli się
symbol pustej baterii, a po chwili ekran zgaśnie.
Wymiana baterii*

1

•U
 suń klapkę z gniazda baterii na spodzie
urządzenia.
• Wyjmij i wyrzuć stare baterie.
•W
 łóż cztery (4) baterie AA płaską
stroną baterii (-) od strony sprężyny.
• Załóż klapkę.
*D
 o zasilania urządzenia należy stosować
wyłącznie markowe baterie litowe
lub alkaliczne wysokiej jakości.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Resetowanie urządzenia
W razie wystąpienia błędu urządzenie może się
zresetować. W takiej sytuacji pojawia się ekran
Restartowanie.
• Upewnij się, że baterie i naboje są zamontowane
prawidłowo.
• Po zresetowaniu się urządzenia wyświetlony zostanie
ekran Ustawienia czasu. Użytkownik powinien teraz
ponownie ustawić bieżący czas. (Zob. Zmiana ustawień urządzenia—Zmiana
ustawień czasu)
• Urządzenie może wyświetlić zapytanie, czy włożono nowe naboje,
przy czym należy wybrać odpowiedź TAK lub NIE.
Czarny ekran
• W przypadku wyładowanych baterii ekran urządzenia jest czarny.
W takim wypadku należy wymienić baterie.
• Jeżeli czarny ekran pojawia się przy nowych bateriach, należy sprawdzić,
czy zostały one poprawnie zainstalowane.
Wersja oprogramowania
W razie potrzeby uzyskania pomocy technicznej konieczne może być sprawdzenie
wersji oprogramowania.

1

2

• Naciśnij przycisk Menu ( ).
• Za pomocą przycisków strzałek (
przejdź do ekranu Ustawienia.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia (

)
).

•Z
 a pomocą przycisków strzałek (
)
poruszaj się po ekranie wersji
oprogramowania.
• Naciśnij przycisk potwierdzenia ( ).
•N
 a ekranie Wersja wyświetlane są informacje
o aktualnej wersji oprogramowania

W celu uzyskania dodatkowej pomocy lub informacji o urządzeniu, prosimy
o kontakt ze swoim Działem Obsługi Klienta.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Obsługa
• Nie zanurzać urządzenia ageLOC Me® w wodzie.
• Nie stosować agresywnych, chemicznych lub ścierających środków
czyszczących.
• Jest to system produktów dla jednego użytkownika.
Zakres warunków otoczenia
Nigdy nie stawiać urządzenia w pobliżu grzejnika, kaloryfera lub jakiegokolwiek
źródła ciepła. Unikać długotrwałego pozostawiania urządzenia w zbyt wysokich
lub zbyt niskich temperaturach. Zakres temperatur przechowywania wynosi dla
urządzenia od 0° do 50° C (od 32° do 122° F). Optymalna temperatura robocza
wynosi od 15° do 35° C (od 59° do 95° F). Wilgotność względna: dopuszczalny
zakres 30% - 60%.
Wskazówki dla bezpiecznej obsługi i dane techniczne
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do powstawania
szkód i obrażeń. Prosimy zapoznać się z pełną treścią tej instrukcji i wszystkimi
wskazówkami bezpieczeństwa dla bezpiecznej i prawidłowej obsługi urządzenia.
• To urządzenie jest delikatne. Zawsze obsługiwać urządzenie z ostrożnością.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby o zmniejszonej
sprawności psychofizycznej (w tym dzieci) lub którym brakuje odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, chyba że obsługa urządzenia odbywać się będzie
pod nadzorem lub według wskazówek innej osoby.
• Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych, celem
upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.
• Urządzenie jest zasilane bateriami.
• Należy upewnić się, że urządzenie jest przechowywane i stawiane w pozycji
takiej, jaka jest opisana w niniejszej instrukcji.
• Komponenty urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa odpowiednich
norm IEC.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe lub zakres napięcia: 6 V
Kompatybilność elektromagnetyczna
Spełnia wymogi dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.
Ostrzeżenie: To urządzenie zawiera baterie. Aby zmniejszyć ryzyko
porażenia prądem, poparzenia lub obrażeń, nie należy zanurzać urządzenia
w wodzie. Nie przechowywać i nie stawiać urządzenia w miejscu, z którego może
spaść lub wpaść do wanny, prysznica, zlewu lub toalety. Nigdy nie stosować
urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
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Środki ostrożności dotyczące baterii
Dla optymalnego działania urządzenia należy stosować markowe, litowe baterie
typu AA LR03 1.5V.
• B aterie muszą zostać prawidłowo włożone do komory na baterie według
schematu zgodnie z polaryzacją.
• Nie stosować jednocześnie baterii litowych i alkalicznych.
• Nie stosować różnych typów lub marek baterii jednocześnie.
• Nie stosować starych i nowych baterii jednocześnie.
• Dla optymalnego działania urządzenia należy unikać stosowania akumulatorów.
Baterie jednorazowego użytku nie powinny być ponownie ładowane.
• Przed dłuższym przechowywaniem urządzenia należy uprzednio wyjąć z niego
baterie.
• Baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Zużyte baterie wyjmować z urządzenia i bezpiecznie utylizować zgodnie
z lokalnymi przepisami.
Naprawa
Nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia. Prowadzi to do utraty
gwarancji. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części przewidzianych
do naprawy przez użytkownika. Informacje o naprawie urządzenia znajdują się
w części Gwarancja.

GWARANCJA
Ograniczona dwuletnia gwarancja: Firma Nu Skin® gwarantuje brak jakichkolwiek
usterek, wad wykorzystanych materiałów lub błędów technicznych w okresie dwóch
lat od daty dostarczenia urządzenia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych nieprawidłowym użyciem lub wypadkiem podczas stosowania.
Jeżeli urządzenie przestaje funkcjonować prawidłowo w ciągu dwuletniego okresu
objętego gwarancją, należy skontaktować się z lokalnym działem wsparcia
Nu Skin® w celu dokonania naprawy urządzenia lub jego wymiany. Konieczne może
być w takiej sytuacji okazanie formalnego dowodu zakupu, na którym określona
będzie data dostarczenia urządzenia. Firma Nu Skin® zastrzega sobie prawo
do dokonania przeglądu stanu urządzenia. Niniejsza gwarancja nie wpływa
na prawa ustawowe obowiązujące w poszczególnych krajach zakupu, prawa
te podlegają ochronie. Gwarancja obowiązuje w następujących krajach: Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia,
Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
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Siła bycia sobą.
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