
MANUAL DE UTILIZARE



32

CUPRINS

1 Dispozitiv ageLOC Boost 

1 Ghid pentru Start Rapid

1 Încărcător Magnetic

1 Capac Protecție Suprafață Conductoare

ageLOC Boost Activating Serum, creat pentru 
a fi folosit cu dispozitivul ageLOC Boost, 
este comercializat separat.

CUPRINS

CUPRINS 3

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ, ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII 4

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE 6

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI AGELOC BOOST 6

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 8

CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI TĂU AGELOC BOOST 12

DEPANARE 13

ARUNCAREA DISPOZITIVULUI 13

MENȚINERE 14

INFORMAȚII DESPRE ÎNLOCUIRE ȘI GARANȚIE 15

BREVETE 15

DEFINIȚII ALE SIMBOLURILOR 15

™
USER’S MANUAL

™
USER’S MANUAL

PMS 319

PMS Color

PMS 184

PMS Color

PMS 8401

PMS Color

PMS Color

PMS Color

File Name: 01 001931 94512316-1_ageLOC Boost QSG vrtcl insert

Formula: Formula

Dimensions and Colors
0” width 0” depth 0” height

AGELOC BOOST™ 
QUICKSTART GUIDE

Fully charge ageLOC Boost before 

using for the first time.

40 mL ℮ (1.35 FL. OZ.)

ACTIVATING 
SERUM

™

Use with ageLOC Boost Activating 

Serum after cleansing and toning. 
USING AGELOC BOOST

Turn on device by swiping finger up  

full length of touch surface.1
Touch Surface

Touch Surface

2
5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 

Boost Activating Serum onto the 

device treatment surface. Spread over 

one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 

skin, then follow with daily serum and 

moisturizer. (Device will automatically 

turn off.)

Begin treatment by swiping finger  

up full length of touch surface. Glide 

treatment surface over face in an 

upward/outward motion.

Repeat STEPS 2 & STEPS 3 on other 

half of the face.


1 min


1 min

X2

TO PAUSE: Swipe down full length of 

touch surface. To resume, swipe up full 

length of touch surface.

TO STOP TREATMENT MANUALLY: 

Swipe down full length of touch  

surface twice.
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ageLOC BOOst™ 
quiCkstart guide

Fully charge ageLOC Boost before 
using for the first time.

Use with ageLOC Boost Activating 
Serum after cleansing and toning. 

Using ageLOC BOOst

Turn on device by swiping finger up  
full length of touch surface.1

Touch Surface

Touch Surface

2 5

3

4

Dispense three pumps of ageLOC 
Boost Activating Serum onto the 
device conductive surface. Spread 
over one half of the face.

Massage excess Activating Serum into 
skin, then follow with your daily skin 
care regimen. (Device will 
automatically turn off.)

Begin application by swiping finger  
up full length of touch surface. Glide 
conductive surface over face in an 
upward/outward motion.

Repeat step 2 & step 3 on other 
half of the face.


1 min


1 min

X2

tO paUse: Swipe down full length of 
touch surface. To resume, swipe up full 
length of touch surface.

tO stOp appLiCatiOn manUaLLy: 
Swipe down full length of touch  
surface twice.
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   Verifică regulat dispozitivul pentru daune; pentru a evita rănirea nu folosi niciodată 
dispozitivul dacă prezintă daune sau este stricat.  

   ageLOC Boost conține o baterie litiu-polimer, ce nu poate fi înlocuită. Pentru a preveni 
posibilitatea de explozie, nu expune dispozitivul la căldură. Nu depozita dispozitivul în 
apropierea surselor de căldură precum radiatoare, foc sau aerisiri. Consultă compania 
aeriană înainte de a zbura sau a trimite prin transport aerian acest dispozitiv. 

   Bateriile reîncărcabile, precum cele folosite în ageLOC Boost, trebuie să aibă o 
încărcătură minimă pentru a funcționa corespunzător. Pentru o durată de viață optimă 
a bateriei recomandăm încărcarea dispozitivului de fiecare dată când nivelul bateriei 
este scăzut și evitarea păstrării dispozitivului fără a fi folosit timp de mai multe luni.

   Reține că ageLOC Boost se încarcă prin încărcare inductivă. Folosește întotdeauna 
încărcătorul furnizat pentru încărcare. Nu încerca să încarci dispozitivul folosind orice 
alt încărcător inductiv. Dacă este deteriorat ia legătura cu Serviciul de Suport Nu Skin.

   Nu încărca dispozitivul în baie sau în apropierea apei.

   Nu folosi produse chimice sau abrazive dure pe dispozitivul ageLOC Boost.

   Nu lăsa dispozitivul ageLOC Boost într-un mediu prea cald sau prea rece pentru 
perioade lungi de timp. Depozitează-l într-un spațiu interior.

   Plasează întotdeauna dispozitivul pe o suprafață rezistentă la căldură, stabilă și plată 
mai ales în timpul încărcării. 

   Folosește ageLOC Boost doar conform instrucțiunilor și nu îl folosi pe pielea lezată sau pe 
semne în relief. Nu folosi ageLOC Boost pentru timp mai îndelungat sau mai frecvent 
decât timpul de aplicare indicat în instrucțiunile de utilizare. Curăță regulat mânerul.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ, ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII
ageLOC Boost și încărcătorul magnetic sunt testate la presiuni similare altitudinii de 4000 m. 

Acest dispozitiv conține baterii care nu pot fi înlocuite. 

  ATENȚIONARE: Pentru reîncărcare bateriei, folosește doar Încărcătorul Magnetic 
furnizat cu acest dispozitiv.

   Dispozitivul ageLOC Boost este destinat utilizării numai pe piele sănătoasă. A nu se 
folosi în cazul în care ai răni deschise, dacă ai o predispoziție la acnee rozacee, alergie la 
metale, o piele dificilă sau extrem de sensibilă. Consultă medicul înainte de a utiliza 
dispozitivul, dacă ești însărcinată, dacă ai un pacemaker sau un dispozitiv similar, dacă 
suferi de epilepsie, dacă porți un aparat dentar din metal, dacă ai un implant din metal 
sau în caz de boală.  

   ageLOC Boost a fost creat pentru a fi folosit de către adulți. Persoanele cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe și copiii cu 
vârsta peste 16 ani pot utiliza dispozitivul dacă beneficiază de supraveghere sau de 
instruire cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați pentru a te asigura că 
nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii.

   A nu se aplica direct pe buze, ochi sau pleoape. Dispozitivul și Activating Serum sunt 
destinate doar uzului extern. Dacă observi inflamații, roșeață prelungită sau iritații 
anormale, încetează imediat utilizarea și consultă un medic dacă este necesar. Noii 
utilizatorii ai ageLOC Boost şi cei cu pielea sensibilă sau predispusă la alergii trebuie 
întotdeauna să testeze produsul pe o mică porțiune de piele înainte de a-l folosi 
conform indicațiilor.

   Pentru a reduce riscul de șoc, arsuri, foc sau vătămare corporală, nu introdu complet 
dispozitivul în apă. Nu plasa sau depozita dispozitivul în locuri din care poate să cadă 
sau poate fi tras în cadă, cabina de duș, chiuvetă sau toaletă.
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Când începe încărcarea, ageLOC Boost va vibra o dată și bara cu lumină LED se va lumina 
treptat - indicând faptul că dispozitivul se încarcă și afișează nivelul curent al bateriei. 

 
După două minute, bara de lumină se va stinge și se va aprinde pentru a indica nivelul 
curent al bateriei. De îndată ce dispozitivul este complet încărcat, luminile nu se vor mai 
stinge și aprinde, iar bara LED va rămâne luminată ușor. 

ageLOC Boost se încarcă folosind un încărcător inductiv. Folosește întotdeauna încărcătorul 
furnizat pentru a încărca dispozitivul. Nu încerca să încarci dispozitivul folosind orice alt 
încărcător inductiv. Dacă este deteriorat ia legătura cu Serviciul de Suport Nu Skin.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
Te rugăm să citești toate informațiile tehnice și de siguranță înainte de operarea 
ageLOC Boost.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI TĂU AGELOC BOOST™
Înainte de prima utilizare încarcă complet dispozitivul ageLOC Boost. 

Înainte de încărcare asigură-te că atât dispozitivul cât și încărcătorul magnetic sunt 
complet uscate.

Plasează dispozitivul pe încărcătorul magnetic (în poziția corectă, vezi diagrama). Asigură-te 
că magneții se fixează pe poziție. Conectează cablul USB la o sursă de alimentare. 

Încarcă complet dispozitivul ageLOC Boost. 
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PASUL 2 Eliberează trei doze de ageLOC Boost Activating Serum pe suprafața conductoare a 
dispozitivului. Folosind dispozitivul, întinde uniform Activating Serum pe jumătate de față. 

PASUL 3 Începe aplicarea glisând cu degetul în sus pe întreaga lungime a suprafeței tactile. 
Dispozitivul va vibra ușor indicând că aplicarea este în desfășurare. Plasează suprafața 
conductoare pe față și începe aplicarea pe piele folosind mișcări lente ascendente, 
spre exterior timp de un minut.  

                                                                             

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Folosește ageLOC Boost™ ca parte a rutinei tale de îngrijire a pielii de dimineață, după 
curățare și tonifiere. 

TE RUGĂM NU UITA: ageLOC Boost a fost special conceput pentru a fi folosit împreună cu 
ageLOC Boost Activating Serum. Pentru siguranța și confortul tău, nu recomandăm 
utilizarea dispozitivului cu niciun alt produs decât Activating Serum.

TIMP DE APLICARE
O aplicare constă în două (2) aplicări de două minute pe fiecare jumătate de față. După un 
minut, ageLOC Boost va face o scurtă pauză pentru a-ți permite să aplici mai mult ageLOC 
Boost Activating Serum pe suprafața conductoare înainte de a începe să te ocupi de a doua 
jumătate a feței.

PASUL 1 Pornește dispozitivul glisând cu degetul în sus pe întreaga lungime a suprafeței 
tactile. Luminile se vor aprinde.

                                            

Suprafață Tactilă

Suprafață Tactilă


1 min
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PENTRU O PAUZĂ ÎN APLICARE În orice moment, trebuie doar să glisezi în jos pe întreaga lungime 
a suprafeței tactile. Pentru a relua glisează în sus pe întreaga lungime a suprafeței tactile.

 
 pauză reluare

OPRIREA MANUALĂ A APLICĂRII În timpul utilizării, poți opri dispozitivul oricând glisând de 
două ori în jos pe întreaga lungime a suprafeței tactile. 

X2

 

REȚINE: ageLOC Boost a fost conceput să alunece ușor pe suprafața pielii în timpul utilizării 
și nu trebuie ținut într-un singur loc. Dacă observi roșeață prelungită sau iritații anormale, 
încetează imediat utilizarea și consultă un medic dacă este necesar. 

PASUL 4 După încheierea aplicării de un minut, dispozitivul va face automat o pauză. Eliberează 
încă trei doze de ser pe suprafața conductoare a dispozitivului și întinde uniform pe cealaltă 
jumătate a feței. Glisează în sus pe întreaga lungime a suprafeței tactile. Dispozitivul va continua 
vibrând ușor. Continuă folosind mișcări lente ascendente, spre exterior pentru minutul rămas. 

                                               

 

PASUL 5 Dispozitivul se va opri automat după încheierea unui ciclu complet a aplicare. 
După ce aplicarea este încheiată masează în piele serul rămas și continuă cu rutina ta 
zilnică pentru îngrijirea feței.

Suprafață Tactilă


1 min
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CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI TĂU AGELOC BOOST
ageLOC Boost trebuie curățat conform acestor instrucțiuni după fiecare utilizare pentru a 
evita acumularea de reziduuri. După fiecare aplicare limpezește suprafața conductoare a 
dispozitivului ageLOC Boost sub jet de apă pentru a îndepărta restul de produs rămas și 
eventualele impurități. Ștergeți bine dispozitivul până este uscat cu un prosop curat. 
A se depozita într-un loc uscat.

DEPANARE
PIERDEREA CONDUCTIVITĂȚII ÎN TIMPUL UTILIZĂRII: Dacă conductivitatea microcurentului este 
pierdută temporar, lumina LEDa dispozitivului va pulsa seturi continue de 5 flash-uri asociate cu 
5 vibrații intense. Dacă acest lucru se întâmplă, aplică mai mult ageLOC Boost Activating Serum 
pe suprafața conductoarea dispozitivului. Glisează pe suprafața tactilă pentru a relua aplicarea. 

DISPOZITIVUL NU RĂSPUNDE: Glisează încet în sus din partea de jos a dispozitivului pe întreaga 
lungime a suprafeței tactile. Dacă dispozitivul tot nu răspunde, încarcă-l complet și încearcă 
din nou. Dacă dispozitivul totuși nu răspunde, contactează Echipa de Suport Nu Skin. 

NIVEL SCĂZUT AL BATERIEI: Partea inferioară a dispozitivului va deveni arămie. 
Încarcă dispozitivul. 

NIVEL FOARTE SCĂZUT AL BATERIEI: Lumina arămie din partea inferioară a dispozitivului 
ageLOC Boost va pulsa în mod repetat când utilizatorul încearcă să pornească aplicația. 
Aceasta indică nivelul insuficient al bateriei pentru efectuarea unei aplicări, iar dispozitivul 
se va stinge. Încarcă dispozitivul.

ARUNCAREA DISPOZITIVULUI
Trebuie să arunci ageLOC Boost corect, conform reglementărilor și legislației locale. ageLOC 
Boost conține componente electronice și o baterie litiu polimer, care trebuie aruncate 
separat de deșeurile casnice. Când dispozitivul ageLOC Boost ajunge la sfîrșitul perioadei 
de utilizare, ia legătura cu departamentul local pentru deșeuri pentru a afla despre cum 
trebuie aruncat corect și despre opțiunile de reciclare. 

Aruncă Bateriile Corect Conform Zonei Tale
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MENȚINERE
Nu încerca să repari singur dispozitivul. Aceasta va duce la anularea garanției. Nu există 
părți interne ce pot fi reparate de către utilizator. 

Nu livra dispozitive deteriorate pe cale aeriană. 

INFORMAȚII TEHNICE
ageLOC Boost
Randament Maxim:
5 V, 250 µA, 0.414 Hz

 IP25
 Folosește pentru încărcare doar Încărcătorul Magnetic ageLOC Boost.  

În cazul în care acesta este stricat ia legătura cu Serviciul de Suport Nu Skin.

Încărcător magnetic ageLOC Boost

Intrare: 5 V  500 mA
 IP22

Compatibilitate Electromagnetică: Respectă cerințele Directivei EMC 2014/30/EU 

Siguranță: Respectă cerințele Directivei pentru voltaj scăzut 2014/35/EU 

Greutatea dispozitivului împreună cu bateria: 69,5 g

INFORMAȚII DESPRE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE ȘI GARANȚIE
TERMEN DE GARANȚIE LIMITAT, DE DOI ANI: Nu Skin® garantează faptul că dispozitivul nu va 
prezenta defecte de material sau de manufactură pe o perioadă de doi ani de la data 
livrării către tine. Această garanție nu acoperă defecțiunile produsului datorate utilizării 
necorespunzătoare sau accidentelor. Dacă produsul prezintă defecțiuni în perioada de 
garanție de doi ani, te rugăm să contactezi telefonic Serviciul local de Asistență Nu Skin® 
pentru a programa depanarea sau înlocuirea dispozitivului. Este posibil să ți se solicite 
prezentarea unei chitanțe de vânzare care să includă data livrării. Nu Skin® își rezervă 
dreptul de a verifica dispozitivul. Această garanție nu afectează drepturile tale legale 
specifice țării de achiziție, astfel de drepturi rămânând protejate. Această garanție este 
valabilă în Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, 
Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 
Rusia, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina şi Regatul Unit.

BREVETE
Numeroase brevete SUA și Internaționale în așteptare.

DEFINIȚII ALE SIMBOLURILOR

Simbol Definiţie

Atenționare

Consultă Manualul Utilizatorului

Aruncă Bateriile Corect Conform Zonei Tale

Dispozitiv Clasa III alimentat cu o sursă de 
voltaj separat, foarte redus (SELV)

Încarcă doar cu încărcătorul dedicat

Curent Direct
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