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PAȘII CĂTRE ÎNGRIJIREA PERSONALIZATĂ A PIELII
Pasul Unu—Faceţi primul pas către personalizare
Felicitări pentru achiziţia ageLOC Me® Skin Care System și pentru primul pas către
personalizare. În acest pachet veţi găsi Setul de referinţă, setul dumneavoastră iniţial
de produse ageLOC Me®. Folosiţi aceste produse timp de două săptămâni pentru a
le simţi pe piele și a observa beneficiile care le oferă tenului. Apoi, folosiţi-le ca
referinţă pentru Evaluarea pielii ageLOC Me® pentru a vă personaliza regimul.
Pasul Doi—Personalizaţi-vă Regimul Dumneavoastră de Îngrijire a Pielii
Împreună cu experienţa oferită de Setul de Referinţă, Evaluarea Pielii ageLOC Me®
vă ajută să stabiliţi care sunt nevoile pielii dumneavoastră pe baza unei serii de întrebări
despre dumneavoastră (mediu, regiune,...), pielea dumneavoastră (atributele individuale
ale pielii, îngrijorări personale cu privire la îmbătrânire,...) și preferinţe. Puteţi alege
dacă doriţi sau nu parfum în produsele de hidratare și puteţi include sau omite protecţia
solară pentru produsele de hidratare de zi. De asemenea puteţi opta pentru beneficii
ţintă cu serurile care se potrivesc cel mai bine pielii dumneavoastră.
Pasul Trei—Bucuraţi-vă de regimul dumneavoastră personalizat de îngrijire a
pielii
Comandaţi Setul Personalizat ageLOC Me® cu codul personal de îngrijire a pielii,
cod pe care îl obţineţi după ce finalizaţi Evaluarea Pielii. Ne-aţi povestit despre
dumneavoastră, pielea și preferinţele dumneavoastră și, folosind experienţa noastră
în inovarea știinţei anti-îmbătrânirii, am pregătit un regim lunar personalizat pentru
dumneavoastră. După ce cartușele Setului dumneavoastră de Referinţă sunt goale,
puteţi începe imediat utilizarea Setului dumneavoastră Personalizat. Ca și Setul de
Referinţă, setul dumneavoastră Personalizat conţine cantitatea lunară de seruri și
produse de hidratare de zi și de noapte.
Pasul Patru—Menţineţi sau rafinaţi
Reluaţi Evaluarea Pielii ageLOC Me® de câte ori doriţi și adaptaţi regimul
dumneavoastră de îngrijire a pielii în funcţie de anotimp, loc sau îngrijorări cu privire
la semnele îmbătrânirii. Nu există limită cu privire la numărul de reluări ale Evaluării
Pielii ageLOC Me®.
Materiale Video Online
Aveţi nevoie de ajutor? Pe pagina web de Evaluare a Pielii sau pe aplicaţia mobilă
veţi găsi materiale video care vă pot ajuta în utilizarea de bază și în instalarea dispozitivului
dumneavoastră ageLOC Me. Aceste materiale video se regăsesc în secţiunea
de „suport”.
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ageLOC Me® Skin Care System
Achiziţia dumneavoastră iniţială este ageLOC Me® Skin Care System, care conţine
tot ce aveţi nevoie pentru a începe să folosiţi ageLOC Me® imediat.

1 Dispozitivul ageLOC Me®

2 Un hidratant de zi

4 Trei seruri

2

3 Un hidratant de noapte

5 Suportul cartușelor cu ser

6 Conectorul dispozitivului
sus

sus

jos

jos

7 Setul Recipientelor de
călătorie

8 Cardul de evaluare a pielii
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COMPONENTELE SETULUI PERSONALIZAT
De fiecare dată când comandaţi din nou Setul dumneavoastră Personalizat, veţi
primi un regim personalizat, care include:

1 Un hidratant de zi

2 Un hidratant de noapte

3 Trei seruri

4 Suportul cartușelor cu ser

sus

jos

5 Conectorul dispozitivului

sus

jos
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SISTEMUL DE NAVIGAŢIE AL DISPOZITIVULUI
Folosiţi meniul dispozitivului pentru a vă personaliza și mai mult furnizarea
produselor. Puteţi accesa și naviga prin meniu atingând ușor butoanele care se
găsesc pe capac.

BUTONUL DREAPTA
Pentru a naviga în partea dreaptă
printre opţiunile ecranului

BUTONUL STÂNGA
Pentru a naviga în partea stângă
printre opţiunile ecranului

BUTONUL ÎNAPOI
Utilizatorul poate reveni la ecranul
anterior

BUTONUL SELECTARE/
CONFIRMARE
Pentru a confirma selecţiile din
meniu

BUTONUL MENIU
• Regimuri de zi/noapte
• Furnizarea produsului de
călătorie
• Setări
• Furnizarea simplă a produsului
• Blocare/Deblocare

SIMBOLURILE DE PE ECRAN
HIDRATANT DE ZI

HIDRATANT DE NOAPTE

SER

FURNIZARE
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SETAREA DISPOZITIVULUI ageLOC Me®

1

Instalarea bateriilor
• Îndepărtaţi capacul compartimentului
bateriilor din partea de jos a dispozitivului.
• Introduceţi patru (4) baterii* AA cu capătul
plat al bateriei (-) orientat spre arc.
• Puneţi capacul la loc
*Asiguraţi-vă că folosiţi numai baterii
alcaline sau cu litiu originale în dispozitivul
ageLOC Me®.

2

Selectarea limbii
• Dacă dispozitivul este oprit, porniţi-l
apăsând butonul Meniu ( ).
•F
 olosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
selecta limba dumneavoastră.
• Apăsaţi butonul Selectare ( ) pentru a
confirma selectarea dumneavoastră.
NOTĂ: Limba implicită este engleza. Puteţi să
schimbaţi selectarea limbii dumneavoastră în
orice moment în meniul Setări.
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Setarea orei curente
• Fixaţi ora folosind săgeata stânga ( )
pentru a naviga în jos și săgeata dreapta
( ) pentru a naviga în sus, apoi apăsaţi
Selectare ( ).
•F
 ixaţi minutele folosind săgeata stânga
( ) pentru a naviga în jos și săgeata
dreapta ( ) pentru a naviga în sus, apoi
apăsaţi Selectare ( ).
NOTĂ: Este important să fixaţi ora
curentă pentru a-i permite dispozitivului
ageLOC Me® să furnizeze regimul adecvat
de zi și de noapte.
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ASAMBLAREA CARTUȘELOR
Setul de Referinţă include 5 cartușe cu produs: un hidratant de zi, un hidratant
de noapte și trei seruri. Asiguraţi-vă că îndepărtaţi foliile de protecţie de pe
fiecare produs și apoi urmaţi pașii de mai jos pentru asamblarea tuburilor.

1

Deschideţi capacul dispozitivului și
introduceţi cartușul cu hidratant de zi
de culoare albastru deschis în lăcașul din
stânga sus. Acesta va face clic.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Nu îndepărtaţi capacul din plastic cu supapa ca din
cauciuc de pe tubul cu hidratant.

RIDGES

2

SEGDIRTRAC EM COLEGA RUOY
ÎNDEPĂRTARE

Introduceţi cartușul cu hidratant de
noapte de culoare albastru închis în
lăcașul dreapta sus. Acesta va face clic.
ÎNDEPĂRTARE

3

Luaţi suportul cartușelor cu ser și ţineţi-l cu
cele trei orificii în partea de jos.

SUS

jos

4

CLIC

SUS

ÎNDEPĂRTARE

CLIC

Atașaţi cele trei cartușe cu ser la suportul
cartușulelor cu ser în ordine aleatorie.
• Îndepărtaţi folia de protecţie de pe fiecare
cartuș cu ser.
• Introduceţi fiecare cartuș cu ser PRIMA
DATĂ în PARTEA DE JOS a suportului,
apoi împingeţi colţul ridicat al capacului
colorat sub inelul din partea de sus până
face clic.
• Pentru o potrivire corectă, poate fi necesar
să mișcaţi ușor cartușele.
Ordinea serurilor în suport nu are importanţă.
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5

SUPORTUL TUBURILOR
CU SER

Introduceţi partea de sus a conectorului
dispozitivului (partea albă) în partea de
jos a suportului de cartușe cu ser până
când face clic.
Asiguraţi-vă că conectorul dispozitivului
este atașat de suportul cartușelor cu ser
pentru a completa setul de cartușe cu
ser înainte de a trece la Pasul 6.

CLIC

CONECTORUL DISPOZITIVULUI

6

Introduceţi setul de cartușe cu ser în dispozitiv.
• I ntroduceţi setul complet de la Pasul 5 în partea
centru-faţă a dispozitivului.
• Partea de jos de culoare gri a conectorului
dispozitivului trebuie introdusă în dispozitiv.
• Veţi auzi un clic când setul de cartușe cu ser este
introdus corespunzător.
• Închideţi capacul.
‘CLICK’

Dacă aţi instalat deja bateriile, dispozitivul ageLOC
Me® vă cere să confirmaţi că cartușele de zi, de noapte
și cu ser introduse de dumneavoastră sunt noi. Folosiţi
butoanele săgeţi (
) pentru a selecta DA pentru
fiecare produs, apoi apăsaţi butonul Selectare ( ).
‘CLICK’
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PREGĂTIREA CARTUȘELOR NOI
De fiecare dată când introduceţi cartușe noi, dispozitivul vă va întreba dacă aceste
cartușe sunt noi sau nu. Aceasta îi permite să urmărească în mod adecvat dozele
rămase în fiecare cartuș. Dispozitivul pregătește în mod automat noile cartușe cu
pompări suplimentare prima dată când sunt montate pentru a obţine fluenţa produsului.
Prin urmare, este important să faceţi selectarea corectă când dispozitivul întreabă
dacă cartușele sunt noi sau nu pentru a preveni furnizarea de produs în exces.

Dacă cartușele sunt noi, DA va fi valoarea implicită.
Apăsaţi butonul Selectare ( ) pentru a confirma.

Dacă introduceţi cartușe dar nu aţi ajuns la finalul unui ciclu de 30 de
zile, NU va fi valoarea implicită. Apăsaţi butonul Selectare ( ) pentru
a confirma.

După ce introduceţi cartușele, dispozitivul va pregăti produsele dumneavoastră.
Veţi auzi pompa dispozitivului de câteva ori înainte ca acesta să furnizeze fiecare
produs. Asiguraţi-vă că ţineţi vârfurile degetelor în zona de dozare pe tot parcursul
procesului de pregătire a produselor. Dispozitivul va furniza produsul pregătit de
dumneavoastră pe vârfurile degetelor.
Este posibil să primiţi o doză ușor diferită de produs decât în mod obișnuit pe
parcursul acestui proces, dar fiecare furnizare ulterioară va oferi o doză precisă
pentru cantitatea dumneavoastră lunară.
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LEFT

RIGHT

BACK

SELECT/CONFIRM

MENU

ON-SCREEN SYMBOLS

Furnizarea produsului
DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

REGIMUL DE ZI 
Două produse sunt furnizate în fiecare
dimineaţă:
• Serul
• Hidratantul de zi

SERUM

DELIVER

REGIMUL DE NOAPTE 
Două produse sunt furnizate în fiecare
seară:
• Serul
• Hidratantul de noapte

Urmaţi secvenţa de pe ecranul dispozitivului la fiecare pas. Dacă omiteţi o
secvenţă, apăsaţi butonul înapoi ( ) pentru revizualizare.

1

2

3

4
5

10

Porniţi dispozitivul plasând scurt și îndepărtând
apoi mâna din zona de dozare.
• În funcţie de ora din zi, regimul de zi sau de
noapte și logoul vor fi afișate timp de două
secunde.

• Secvenţa Confirmare apare când
dispozitivul este pregătit să furnizeze
produsul.
•A
 tingeţi butonul Selectare ( ) dacă
sunteţi pregătit să primiţi serul.
• Când mâna și serul apar pe ecran, plasaţi
vârfurile degetelor în zona de dozare.
	(Logoul de la baza zonei de dozare
clipește când dispozitivul este pregătit să
furnizeze produsul.)

• Dispozitivul va furniza serul pe vârfurile
degetelor.

• A șteptaţi secvenţa Ser complet să apară
pe ecran.
• Scoateţi vârfurile degetelor și aplicaţi
serul pe faţă.

4. Serum dispensing

5. Serum -1 dose

6
in
is visible

=

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

de

• Hidratantul și mâna vor apărea pe ecran
indicând faptul că dispozitivul este
pregătit să furnizeze hidratantul.

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page

total doses remaining screen
remains for 3 secs

• Plasaţi vârfurile degetelor în zona de
dozare pentru a primi hidratantul.
10. Moisturizer -1 dose

• A șteptaţi secvenţa Hidratant complet să
apară peday
ecran
moisturizer doses
reduces by 1
• Scoateţi vârfurile
degetelor și aplicaţi
hidratantul pe faţă.
15. Standby

•S
 ecvenţa finală arată dozele rămase astfel
încât veţi ști când să comandaţi din nou.
• Serul are de două ori mai multe doze
deoarece acesta este furnizat dimineaţa și
seara.
machine switches to standby mode

machine turned on via:
Repetaţi fiecare pas
pentru regimul de seară.

Sfaturi:
• Prima dată când încărcaţi cartușele, dispozitivul va pregăti produsele
dumneavoastră. Este posibil să primiţi mai mult sau mai puţin produs decât în mod
obișnuit pe parcursul acestui proces, dar fiecare furnizare ulterioară va oferi o doză
precisă pentru cantitatea dumneavoastră lunară.
(Pentru informaţii suplimentare, citiţi secţiunea Pregătire.)
• Dacă omiteţi un pas din regimul dumneavoastră (de ex. aplicaţi serul, dar plecaţi
de lângă dispozitiv înainte ca acesta să furnizeze hidratantul), dispozitivul va
rămâne pregătit să furnizeze hidratantul timp de 15 minute. După 15 minute,
trebuie să folosiţi Metoda de furnizare a unei singure doze pentru a obţine
hidratantul.
(Pentru informaţii suplimentare, citiţi secţiunea Furnizarea unei singure doze.)
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

NIGHT MOISTURIZER

SERUM

DELIVER

Modul de Furnizare Automată
Pe măsură ce vă familiarizaţi tot mai mult cu dispozitivul ageLOC Me®, puteţi alege
Modul de Furnizare Automată complet, care elimină secvenţa Întrebare Pregătire și
furnizează produsul imediat ce plasaţi vârfurile degetelor în zona de dozare; vedeţi
pagina 24 pentru a afla mai multe informaţii în acest sens. Puteţi să activaţi Modul de
Furnizare Automată în Meniul Setări.

1

2

Porniţi dispozitivul plasând scurt vârfurile
degetelor în zona de dozare.
• În funcţie de ora din zi, regimul de zi sau de
noapte cu logoul cu cercurile ageLOC® vor fi
afișate timp de două secunde.

• Secvenţa mână și ser va apărea timp de
câteva secunde.
(Logoul de la baza zonei de dozare
clipește când dispozitivul este pregătit să
furnizeze produsul.)
•D
 ispozitivul va furniza serul pe vârfurile
degetelor.

• Va fi afișată secvenţa Ser complet.
• A șteptaţi până când sunetul încetează
pentru a îndepărta vârfurile degetelor și
a aplica serul pe faţă.

3

12

• Hidratantul și mâna vor apărea pe ecran
indicând faptul că dispozitivul este
pregătit să furnizeze hidratantul.

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

• Plasaţi vârfurile în zona de dozare pentru
a primi hidratantul.
10. Moisturizer -1 dose

(Logoul de la baza zonei de dozare
clipește când dispozitivul este pregătit să
furnizeze produsul.)
• A steptaţi să apară secvenţa Hidratant
Complet.day moisturizer doses
by 1
• Î ndepărtaţi reduces
vârfurile
degetelor și aplicaţi
produsul hidratant pe faţă.
15. Standby

•S
 ecvenţa finală arată dozele totale
rămase astfel încât veţi ști când să
comandaţi din nou.
•S
 erul are de două ori mai multe doze
deoarece acesta este furnizat dimineaţa
machine switches to standby mode
și seara.
machine turned on via:

BLOCAREA ȘI DEBLOCAREA DISPOZITIVULUI
Puteţi alege să blocaţi dispozitivul în mod manual pentru a-l curăţa, a-l împacheta
pentru călătorie sau a economisi bateriile.

1

e

2

Blocarea dispozitivului
• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Închidere.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

Deblocarea dispozitivului
• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Apăsaţi butonul Confirmare (

).

NOTĂ: După 48 de ore de neutilizare, dispozitivul dumneavoastră se va bloca automat. Acest lucru ajută
la economisirea bateriilor.
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ageLOC Me® SKIN CARE SYSTEM
Una dintre componentele cheie ale ageLOC Me® Skin Care System este
evaluarea. Acest instrument online de evaluare este calea dumneavoastră către
un regim personalizat de îngrijire a pielii cu aproape 2000 de combinaţii de
produse, în funcţie de dumneavoastră, de problemele pielii și de preferinţele
dumneavoastră.
DESCĂRCAREA Evaluării
Accesaţi evaluarea la site-ul web Nu Skin® al pieţei
dumneavoastră sau prin intermediul aplicaţiei
ageLOC Me®. Puteţi să descărcaţi aplicaţia de pe
App store sau magazinul Google Play.
Mementourile Evaluării
După ce folosiţi produsele dumneavoastră din Setul
de referinţă timp de două săptămâni, dispozitivul
ageLOC Me® vă va reaminti să parcurgeţi Evaluarea
Pielii ageLOC Me®. Veţi primi acest memento în
zilele de 12, 14 și 16 înainte de regimul
dumneavoastră de zi. Asiguraţi-vă că parcurgeţi
evaluarea după două săptămâni pentru a evita
primirea cu întârziere a cartușelor Setului
Personalizat.
Parcurgerea Evaluării
Folosind algoritmul său sofisticat, evaluarea ageLOC
Me® ajută la stabilirea celui mai bun regim pentru
pielea dumneavoastră. La început, aceasta pune
întrebări despre dumneavoastră, cum ar fi numele,
vârsta și expunerea dumneavoastră la produse
chimice și soare.
Apoi, aceasta pune întrebări despre pielea
dumneavoastră, cum ar fi aspectul și textura pielii
dumneavoastră, precum și orice semne vizibile
notabile ale îmbătrânirii pielii.
În cele din urmă, aceasta pune întrebări cu privire la
preferinţele dumneavoastră – dacă doriţi sau nu
parfum în produsele hidratante și dacă preferaţi o
hidratare mai ușoară sau mai intensă.
La finalul evaluării, veţi primi codul personal unic de
îngrijire a pielii. Evaluarea generează acest cod din
aproape 2000 de combinaţii posibile bazate pe
răspunsurile particulare ale dumneavoastră – iar noi îl
vom folosi pentru a pregăti un regim numai pentru
dumneavoastră.
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După ce parcurgeţi evaluarea, puteţi să salvaţi
profilul evaluării dumneavoastră și să comandaţi
Setul Personalizat al dumneavoastră.
Administrarea mai multor EVALUĂRI
De fiecare dată când refaceţi evaluarea, veţi genera
un nou cod de îngrijire a pielii. Puteţi vedea
evaluările anterioare și să comandaţi din nou un Set
Personalizat din trecut, oricând aveţi nevoie.

Livrarea Automată
Nu Skin® oferă opţiunea de a avea Setul Personalizat
livrat automat către dumneavoastră în fiecare lună
prin programul Recompensele Livrării Automate
(ADR) de la Nu Skin®. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul local
de Relaţii cu Clienţii.
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FURNIZAREA UNEI SINGURE DOZE
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

Când selectaţi
Furnizarea
unei singure doze, dispozitivul va furniza o singură
serum icon
animates
doză din produsul respectiv selectat de dumneavoastră. Această opţiune este
convenabilă dacă vreţi să primiţi o doză suplimentară de ser sau hidratant.
9. Moisturizer dispensing

1

in
is visible
pense

serum doses
reduces by 1

10. Moisturizer -1 dose

• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la Modul Doză unică.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).
=

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.
E
 cranul
Standbyva afișa numărul de doze rămase
pentru fiecare produs.
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
selecta produsul care doriţi să fie furnizat
de dispozitiv.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).
machine switches to standby mode
machine turned on via:
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FURNIZAREA REGIMULUI DE ZI ȘI DE
NOAPTE LA CERERE
Utilizaţi funcţia Regimul de Livrare la Cerere pentru a beneficia de întreg regimul de
zi și/sau de noapte oricând aveţi nevoie. Această funcţie este ideală dacă vreţi să
reaplicaţi un întreg regim de zi sau noapte în aceeași zi (de ex. dacă trebuie să
reaplicaţi regimul dumneavoastră după exerciţii fizice).

1

2

Furnizarea regimului de zi la cerere
• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Regimul de zi.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).
•L
 ogoul de la baza zonei de dozare clipește
când ageLOC Me® este pregătit să furnizeze
produsul.
•P
 lasaţi vârfurile degetelor în zona de dozare.
• Dispozitivul

va furniza produsele regimului
dumneavoastră de zi.
(Pentru informaţii suplimentare, citiţi secţiunea
Furnizarea simplă a produsului de la pagina 10.)

Furnizarea regimului de noapte la cerere
• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Regimul de noapte.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).
•L
 ogoul de la baza zonei de dozare clipește
când ageLOC Me® este pregătit să furnizeze
produsul.
•P
 lasaţi vârfurile degetelor în zona de dozare.
•D
 ispozitivul va furniza produsele regimului
dumneavoastră de noapte. (Pentru informaţii
suplimentare, citiţi secţiunea Furnizarea simplă
a produsului.)

NOTĂ: Dispozitivul va furniza produsul în conformitate cu Metoda de furnizare
selectată de dumneavoastră. Dacă folosiţi Metoda de furnizare semi-automată, va
trebui să apăsaţi butonul Confirmare pentru ca dispozitivul să furnizeze produsul.
Dacă folosiţi Metoda de furnizare automată, dispozitivul va furniza automat
produsul când puneţi vârfurile degetelor în zona de dozare.
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MODUL DE CĂLĂTORIE
ageLOC Me® este oferit cu un Recipient de călătorie pentru depozitare,
convenabil, care facilitează transportul produselor ageLOC Me® în timpul
călătoriei. Recipientul are trei recipiente separate – unul pentru ser, unul pentru
hidratantul de zi și unul pentru hidratantul de noapte. Fiecare Recipient de
călătorie are capacitatea de produs de până la 7 zile și 7 nopţi. Recipientul pentru
ser poate conţine 11 ml de produs, iar recipientele pentru hidratantele de zi și de
noapte pot conţine fiecare 9 ml de produs.
Dacă plănuiţi să călătoriţi mai mult de o săptămână, puteţi să cumpăraţi
Recipiente de călătorie suplimentare sau să luaţi ageLOC Me® cu dumneavoastră
folosind opţiunea de blocare (citiţi pagina 25 din acest manual).
• Recipientele se combină pentru a oferi o modalitate de transport simplă și
convenabilă.
• Fiecare capac de recipient se deschide. Deschideţi capacul înainte de umplerea
cu produs.

—— Recipient pentru zi (albastru deschis)

—— Recipient pentru noapte (albastru închis)

—— Recipient pentru ser (gri deschis)

1
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Selectaţi modul Călătorie pentru Recipientul
de călătorie
• Apăsaţi butonul Meniu ( ) pentru a accesa
meniul.
• Selectaţi opţiunea Călătorie apăsând
butoanele săgeţi (
) până când apare
pictograma avion.
• Apăsaţi butonul Selectare ( ) pentru a
confirma selectarea dumneavoastră.

2

Setaţi numărul de zile
• Apăsaţi butoanele săgeţi stânga sau dreapta
(
) pentru a afișa numărul corect de zile.
•A
 păsaţi butonul Selectare ( ) pentru a
confirma.
NOTĂ: Puteţi alege cel mult 7 zile. Nu puteţi
selecta mai multe doze de produs decât aveţi
rămase.

3

Setaţi numărul de nopţi
•A
 păsaţi butoanele săgeţi stânga sau dreapta
) pentru a afișa numărul corect de nopţi.
(
•A
 păsaţi butonul Selectare ( ) pentru a
confirma.
NOTĂ: Puteţi alege cel mult 7 zile. Nu
puteţi selecta mai multe doze de produs
decât aveţi rămase.
Dispozitivul este acum pregătit să furnizeze
cantitatea corectă de produs pentru călătoria
dumneavoastră.

4

Furnizarea serului
• Deschideţi capacul recipientului pentru ser.
• Plasaţi recipientul de culoare gri deschis sub
duză.*
• Apăsaţi butonul Selectare ( ) când sunteţi
pregătit(ă) ca dispozitivul să furnizeze serul.
• Dispozitivul va furniza cantitatea adecvată
de ser dimineaţa și seara pe durata călătoriei
dumneavoastră.
• Pentru a îndepărta recipientul, așteptaţi până
se oprește sunetul.
Dacă dispozitivul nu se activează, ridicaţi
Recipientul de călătorie în zona de dozare mai
aproape de senzor.

*Când centraţi un recipient în zona de dozare pentru a primi produsul, poziţionaţi
capacul pentru a sta pe suprafaţa blatului și a echilibra recipientul în poziţia respectivă.
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5

6

Furnizarea hidratantului de zi
• Deschideţi capacul recipientului albastru
deschis pentru hidratantul de zi.
• Plasaţi recipientul sub duză.*
• Secvenţa Confirmare este afișată.
•A
 păsaţi butonul Selectare ( ) când sunteţi
pregătit(ă) ca dispozitivul să furnizeze
hidratantul.
• Dispozitivul va furniza cantitatea adecvată
de hidratant de zi pentru călătoria
dumneavoastră.

Furnizarea hidratantului de noapte
• Deschideţi capacul recipientului albastru
închis pentru hidratantul de noapte.
• Plasaţi recipientul sub duză.*
• Secvenţa Confirmare este afișată.
• Apăsaţi butonul Selectare ( ) când sunteţi
pregătit(ă) ca dispozitivul să furnizeze
hidratantul.
• Dispozitivul va furniza cantitatea adecvată
de hidratant de noapte pentru călătoria
dumneavoastră.

*P
 entru a fi siguri că aţi plasat corect recipientul sub duză, asiguraţi-vă că agăţătoarea
capacului atinge suprafaţa unde aţi plasat dispozitivul

VEŢI AVEA TOATE PRODUSELE NECESARE
PENTRU CĂLĂTORIA DUMNEAVOASTRĂ.
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ÎNDEPĂRTAREA CARTUȘELOR

1

2

Îndepărtaţi setul de cartușe cu ser din dispozitiv
• Deschideţi capacul dispozitivului.
• Folosind ambele degete arătătoare, trageţi simultan cele două agăţători
pentru ser către dumneavoastră pentru a elibera setul de cartușe cu
ser. Îndepărtaţi tot setul (veţi primi un conector cu ser nou cu fiecare
comandă lunară nouă).

Îndepărtaţi cartușul de hidratant de zi
și cartușul de hidratant de noapte din
dispozitiv
• Apăsaţi pe agăţătoarele
corespunzătoare până când fiecare tub
este eliberat. Îndepărtaţi cartușele.

NOTĂ: Dispozitivul dumneavoastră urmărește în mod automat numărul de doze
rămase. Când introduceţi cartușele, dispozitivul va întreba dacă acestea sunt noi.
Dacă selectaţi DA, dar acestea nu sunt noi, dispozitivul va pregăti produsele, cauzând
furnizarea de produs în exces. (Pentru informaţii suplimentare, citiţi secţiunea
Pregătire din Manualul de utilizare al ageLOC Me®.) Dacă selectaţi NU, dar
cartușele sunt noi, dispozitivul va iniţia ciclul următorului regim dar nu va furniza
produsul.
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SCHIMBAREA SETĂRILOR DISPOZITIVULUI
Puteţi să schimbaţi setările pentru oră, limbă și modul de furnizare în orice moment.
SCHIMBAREA SETĂRILOR PENTRU ORĂ

1

2

3

• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Configurare.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

•F
 olosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Setare timp.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

•F
 ixaţi ora folosind săgeata stânga ( )
pentru a naviga în jos și săgeata dreapta
( ) pentru a naviga în sus, apoi apăsaţi
Selectare ( ).
•F
 ixaţi minutele folosind săgeata stânga
( ) pentru a naviga în jos și săgeata
dreapta ( ) pentru a naviga în sus, apoi
apăsaţi Selectare ( ).

NOTĂ: Este important să setaţi ora curentă pentru a-i permite dispozitivului
ageLOC Me® să furnizeze regimul adecvat de zi sau de noapte.
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SCHIMBAREA SETĂRILOR PENTRU LIMBĂ

1

2

3

• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Configurare.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

•F
 olosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Limbă.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

) pentru a
•F
 olosiţi butoanele săgeţi (
selecta limba dumneavoastră.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).
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SCHIMBAREA MODULUI DE FURNIZARE
Modul de Furnizare Semi-Automată
În acest mod, când plasaţi vârfurile degetelor în zona de dozare pentru un regim,
dispozitivul va întreba dacă sunteţi pregătit(ă) pentru furnizarea produsului.
Va trebui să apăsaţi butonul Confirmare ( ) și apoi să plasaţi vârfurile degetelor
în zona de dozare pentru a primi produsul. Dispozitivul este setat implicit pentru
Modul Semi-Automat.
Modul de Furnizare Automată
În acest mod, când plasaţi vârfurile degetelor în zona de dozare, dispozitivul va
furniza produsul în mod automat.

1

2

3
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• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Configurare.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

•F
 olosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Automat.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

•F
 olosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
selecta DA dacă vreţi să folosiţi Modul
de Furnizare Automată sau Nu dacă vreţi
să folosiţi Modul de Furnizare SemiAutomată.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

BLOCAREA ȘI DEBLOCAREA DISPOZITIVULUI
Blocarea dispozitivului ajută la prevenirea furnizării accidentale de produs. Puteţi alege
să blocaţi dispozitivul în mod manual pentru a-l curăţa, a-l împacheta pentru călătorie
sau a economisi bateriile.
Blocarea dispozitivului
• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
) pentru
• Folosiţi butoanele săgeţi (
a naviga la secvenţa Închidere.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).
NOTĂ: Dacă nu vreţi să blocaţi
dispozitivul, apăsaţi Meniu ( ) sau
Înapoi ( ).

Deblocarea dispozitivului
• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Apăsaţi butonul Confirmare (

).

NOTĂ: După 48 de ore de neutilizare, dispozitivul dumneavoastră se va bloca
automat. Aceasta ajută la economisirea bateriilor.

ÎNTREŢINEREA DISPOZITIVULUI
Dispozitivul dumneavoastră necesită întreţinere minimă și este creat pentru o
operare zilnică simplă.
Pentru a curăţa dispozitivul:
• A siguraţi-vă că puneţi dispozitivul în modul Blocat pentru a preveni furnizarea
accidentală de produs. (Citiţi Blocarea și Deblocare Dispozitivului)
• Folosiţi un tampon de bumbac sau un prosop umezit ușor pentru a îndepărta
produsul în exces de la baza zonei de dozare și de pe duza din partea de sus a
zonei de dozare. Uscaţi bine. A se depozita într-un loc uscat.
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ÎNLOCUIREA BATERIILOR
Asiguraţi-vă că folosiţi numai baterii alcaline sau cu litiu originale pentru
dispozitivul ageLOC Me®.
Când bateriile sunt slabe, dispozitivul va afișa
simbolul baterie slabă când plasaţi vârfurile degetelor
în zona de dozare sau apăsaţi butonul Meniu. Veţi
putea apoi relua operaţiunea.
Dispozitivul va ști când nu mai există suficient curent
electric de la baterii pentru a finaliza următorul regim.
Acesta va afișa simbolul baterie descărcată, iar apoi
ecranul se va stinge.

Înlocuirea bateriilor*

1

• Î ndepărtaţi capacul compartimentului
bateriilor din partea de jos a
dispozitivului.
• Î ndepărtaţi și reciclaţi bateriile vechi.
• I ntroduceţi patru (4) baterii AA cu
capătul plat al bateriei (-) orientat
spre arc.
• Puneţi capacul la loc.
* A siguraţi-vă că folosiţi numai baterii
alcaline sau cu litiu originale, de calitate
pentru dispozitivul dumneavoastră.
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DEPANAREA
Resetarea dispozitivului
Dispozitivul se poate reseta dacă apare o eroare.
Când dispozitivul se resetează, secvenţa Repornire va
fi afișată.
• A siguraţi-vă că bateriile și tuburile sunt instalate
corespunzător.
• După ce dispozitivul se resetează, acesta va afișa
secvenţa Setare oră. Va trebui să resetaţi ora curentă
a dumneavoastră. (Citiţi Schimbarea Setărilor Dispozitivului—Schimbarea
Setărilor Orei)
• Poate apoi afișa Cartuș nou gata și va trebui să selectaţi DA sau NU.
Ecranul gol
• Este posibil ca ecranul să fie gol dacă bateriile sunt descărcate. În acest caz,
înlocuiţi bateriile.
• Dacă ecranul este gol și bateriile sunt noi, verificaţi dacă bateriile sunt instalate
corespunzător.
Versiunea software-ului
Când solicitaţi asistenţă pentru dispozitivul dumneavoastră, este posibil să vi se
solicite să verificaţi versiunea software-ului dumneavoastră.

1

2

• Apăsaţi butonul Meniu ( ).
• Folosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Configurare.
• Apăsaţi butonul Confirmare ( ).

•F
 olosiţi butoanele săgeţi (
) pentru a
naviga la secvenţa Versiune.
• A păsaţi butonul Confirmare ( ).
•S
 ecvenţa Versiune va afișa versiunea
actuală a software-ului dumneavoastră.

Pentru asistenţă suplimentară pentru dispozitivul dumneavoastră sau informaţii
suplimentare, contactaţi Serviciul de Relaţii cu Clienţii.
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PRECAUŢII
Mod de utilizare
• Nu introduceţi ageLOC Me® în apă.
• Nu folosiţi produse chimice sau abrazive dure pe dispozitivul ageLOC Me®.
• Acesta este un sistem de produs pentru un singur utilizator.
Gama condiţiilor de mediu
Nu plasaţi niciodată dispozitivul aproape sau deasupra unui calorifer, radiator sau
orice altă sursă de căldură. Evitaţi lăsarea dispozitivului într-un mediu prea cald
sau prea rece pentru perioade prelungite de timp. Intervalul temperaturii de
depozitare a acestui dispozitiv este între 0° și 50° C ( 32° și 122° F). Temperatura
de operare optimă este între 15° și 35° C (59° și 95° F). Umiditatea relativă:
intervalul admisibil de 30% - 60%.
Instrucţiuni pentru utilizare sigură și informaţii tehnice
Nerespectarea instrucţiunilor cu privire la siguranţă poate avea ca rezultat
deteriorări sau vătămare corporală. Vă rugăm să citiţi manualul în totalitate și
toate instrucţiunile cu privire la siguranţă pentru a asigura o utilizare sigură și
adecvată.
• Acest dispozitiv este sensibil. Manevraţi întotdeauna dispozitivul cu grijă.
• Dispozitivul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă și cunoștinţe, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheate și instruite.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
• Acest dispozitiv funcţionează cu baterii.
• Vă rugăm să vă asiguraţi că dispozitivul este ţinut, plasat într-o poziţie conform
descrierii din acest manual.
• Piesele componente sunt conforme cu cerinţele cu privire la siguranţă din
standardele IEC relevante.
Specificaţii tehnice
Tensiunea nominală sau gama de tensiuni: 6 V
Compatibilitate electromagnetică
Conformă cerinţelor directivei 2004/108/CE cu privire la compatibilitatea
electromagnetică.
Avertisment: Acest dispozitiv conţine baterii. Pentru a reduce riscul de șoc,
arsuri, foc sau vătămare corporală, nu introduceţi instrumentul în apă. Nu plasaţi
sau depozitaţi dispozitivul în locuri din care poate să cadă sau poate fi tras în
cadă, cabina de duș, chiuvetă sau toaletă. Nu folosiţi niciodată dispozitivul dacă
a fost deteriorat.
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Precauţii cu privire la baterii
Pentru performanţă optimă, folosiţi baterii AA-LR03 cu litiu de 1,5 V de calitate,
originale.
• B ateriile trebuie introduse corect respectând diagrama din compartimentul
bateriilor cu polaritatea corectă.
• Nu combinaţi baterii cu litiu cu baterii alcaline.
• Nu combinaţi diferite tipuri sau mărci de baterii.
• Nu combinaţi baterii noi cu baterii uzate.
• Pentru performanţa optimă a dispozitivului, evitaţi utilizarea bateriilor
reîncărcabile. Bateriile care nu sunt reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
• Îndepărtaţi bateriile din dispozitiv înaintea depozitării prelungite.
• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor.
• B ateriile epuizate trebuie îndepărtate din dispozitiv și reciclate în siguranţă în
conformitate cu legislaţia locală.
Service
Nu încercaţi să reparaţi singuri dispozitivul. Aceasta va duce la anularea
garanţiei. Părţile interioare nu pot fi reparate de către utilizator. Pentru service,
vă rugăm să citiţi secţiunea cu privire la garanţie.

GARANŢIA
Termen de garanţie limitat de doi ani: Nu Skin® garantează faptul că dispozitivul
nu va prezenta defecte de material sau de execuţie pe o perioadă de doi ani de la
data livrării către dumneavoastră. Această garanţie nu acoperă defecţiunile
produsului datorate utilizării necorespunzătoare sau accidentelor. În cazul apariţiei
de defecţiuni în perioada de garanţie de doi ani, vă rugăm să contactaţi telefonic
Serviciul local de Asistenţă Nu Skin® pentru a aranja reparaţia sau înlocuirea
dispozitivului. Este posibil să vi se solicite să prezentaţi o chitanţă de primire care
să includă data livrării. Nu Skin® își rezervă dreptul de a inspecta dispozitivul.
Această garanţie nu afectează drepturile dumneavoastră legale specifice ţării de
achiziţie, astfel de drepturi rămânând protejate. Această garanţie este valabilă în
Africa de Sud, Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania,
Ungaria, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Republica Cehă, România, Rusia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia,
Ucraina și Marea Britanie.
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The power to be me.
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