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A LUMISPA IO CSATLAKOZTATOTT FUNKCIÓI –  
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK +   

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
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Általános

HONNAN TUDOM LETÖLTENI A NU SKIN VERA APPOT? 

iOS felhasználók:
Az App Store-ból, vagy szkenneld be 
az alábbi QR-kódot. 

     

Android felhasználók: 
A Google Play-ből, vagy szkenneld be 
az alábbi QR-kódot. 

HOGYAN HOZHATOM LÉTRE SAJÁT NU SKIN FIÓKOMAT? 

1.    A Vera üdvözlőoldalán válaszd a „Regisztráció” lehetőséget. 
2.    Add meg annak a Brand Affiliate-nek az azonosítóját, aki a Vera appra irányított, vagy kattints a „Nincs szponzoráló 

Brand Affiliate-em” linkre, ha nincs szponzorod. 
3.    Töltsd ki a formanyomtatványt, majd kattints a „leadás” gombra. 
4.    A leadás után be kell jelentkezned a felhasználóneveddel és a jelszavaddal. 

MIÉRT KELL HOZZÁ BEJELENTKEZNEM, HOGY HOZZÁFÉRJEK A CSATLAKOZTATOTT KÉSZÜLÉKEMHEZ?

Vannak olyan funkciók, mint pl. a felhasználás nyomon követése vagy a személyre szabott bőrápolási rutinok, amelyek a 
bejelentkezési adatokhoz társított információkon alapulnak. Ráadásul a készülék förmverének a frissítése is csak a 
bejelentkezést követően lehetséges.

HOGYAN KÉSZÍTHETEK SZELFIT A VERA APPAL?

Nyisd meg a Selfie Timeline idővonalat a kezdőlapról vagy a Profilomból. A szelfi minőségéért kövesd az utasításokat – így 
szemmel tarthatod bőröd változásait. 

HOGYAN HASONLÍTHATOK ÖSSZE KÉT SZELFIT A VERA APPBAN? 

1.    A Selfie Timeline részben válaszd a Szelfik összehasonlítása lehetőséget. 
2.    Válaszd ki az összehasonlítani kívánt szelfiket, majd kattints a Szelfik elemzése gombra. 

A megoldás: okos bőrápolás
Az eredmény: ragyogó, egészséges megjelenésű bőr
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HOGYAN KELL A NU SKIN VERA APPHOZ CSATLAKOZTATNI AZ AGELOC LUMISPA IO-T? 

1.   Kapcsold be a telefonod Bluetooth®-kapcsolatát, és kapcsold ki a LumiSpát. 
2.   Nyisd meg a Nu Skin Vera appot (ha még nincs meg, töltsd le most – ehhez végezd el az 1. részben szereplő lépéseket).  
3.   Jelentkezz be a Nu Skin azonosítóddal.  
4.   Érintsd meg a Készülékek menüpontot a navigációs sávban.  
5.   Érintsd meg az Új készülék párosítása opciót. 
6.   Fogadd el a Feltételeket, majd kattints a Folytatás gombra. 
7.   Érintsd meg a Kezdd el opciót.  
8.   Nyomd meg kétszer a bekapcsológombot a LumiSpa iO bekapcsolásához.  
9.   Az alkalmazásban érintsd meg a Csatlakozás opciót. 
10.  Ekkor válaszd ki a LumiSpa iO készüléket, hogy elkezdődjön a párosítás. 
11.   Amennyiben a párosítás sikeres volt, megjelenik a Sikerült felirat a képernyőn. 
12.   Ha nem volt sikeres, ezt is jelzi a megfelelő képernyő; ebben az esetben próbáld újra. 
13.    A párosítás után a LumiSpa iO készülék förmverje automatikusan frissül. A frissítés befejezéséhez a LumiSpa iO-nak 

ilyenkor töltőn kell lennie. 

MIT TEGYEK, HA A LÉPÉSEK ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐEN MÉG MINDIG NEM PÁROSÍTHATÓ A TELEFONOM? 

1.    Ellenőrizd, hogy a Vera legújabb verziója legyen a telefonodon, hogy a LumiSpa iO töltőn legyen, bekapcsolva, a Vera 
pedig meg legyen nyitva. Ne zárd be a Verát a párosítás alatt! 

2.    Ellenőrizd a telefonod Bluetooth-beállításait, és ha látod a LumiSpát, kattints az „elfelejtés” lehetőségre.  
3.    Végezd el a LumiSpa iO Bluetooth visszaállítását úgy, hogy a töltőt a készülékre csatlakoztatod, és lenyomva tartod a 

bekapcsológombot 5 másodpercig. A visszaállítást követően rövid ideig kék fény jelzi.  
4.    Kíséreld meg újból a párosítást. 
5.    Ha megint nem sikerül, ismételd meg a 2. lépést. 
6.    Végezz gyári visszaállítást úgy, hogy a töltőt a készülékre csatlakoztatod, és lenyomva tartod a bekapcsológombot 10 

másodpercig. A visszaállítást követően rövid ideig borostyánsárga fény jelzi. 
7.    Kíséreld meg újból a párosítást. 

MIT TEGYEK, HA A MEGHIÚSUL A VERA-VAL VALÓ PÁROSÍTÁS?

Ha semmi nem válik be, a további visszaállításokért és szervizelését olvasd el a Használati útmutatót!

MIT LEHET MEGOLDANI A BLUETOOTH VISSZAÁLLÍTÁSÁVAL?

A Bluetooth visszaállítása „elfelejti” a LumiSpa iO összes Bluetooth kapcsolatát. A végrehajtásához csatlakoztasd a töltőt a 
készülékhez, és tartsd lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig. A visszaállítás végén a készülék rezegni fog, a LED-
fények pedig kéken villognak.

Párosítás és kapcsolat 
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MIT LEHET MEGOLDANI A GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁSSAL?

A gyári visszaállítás törli a LumiSpa iO-ban tárolt Bluetooth kapcsolatokat, a felhasználói adatokat* és a személyre szabott rutinokat.  
A végrehajtásához csatlakoztasd a töltőt a készülékhez, és tartsd lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig. A gyári visszaállítás 
végén a készülék rezegni fog, a LED-fények pedig borostyánsárgán villognak.
*Bizonyos felhasználói adatok, mint például a diagnosztikai adatok a gyári visszaállítást követően is a készüléken maradnak a garancia miatt.

HONNAN TUDOM, HA A LUMISPA IO CSATLAKOZTATVA VAN A VERÁHOZ?

A készülék párosítását követően megjelenik egy LumiSpa iO-XXXX feliratú kártya a készülék kijelzőjén. Látni fogod, ha a 
LumiSpa iO csatlakoztatva van (be van kapcsolva), tölt (ha rajta van a töltő) vagy készenléti módban van (zzz). Miután 
párosítottad a Lumi iO-t a Verában, minden csatlakoztatott funkcióhoz hozzáférsz, vagyis rendelkezésedre állnak a 
személyre szabott bőrápolási rutinok, nyomon követheted a használatot, értesítést kapsz, ha cserélni kell a szilikon fejet stb.

TÖBB LUMISPA IO-HOZ IS CSATLAKOZTATHATOM A TELEFONOMAT?

Igen. Bármennyi LumiSpa iO-hoz csatlakoztathatod a telefonodat.
Megjegyzés: A használat az azonosítóhoz kötődik, nem pedig a LumiSpa iO-hoz. Ez azt jelenti, hogy a használat nyomon 
követésénél az összes LumiSpa iO-t látni fogod, ha többet párosítottál az azonosítóhoz.

TÖBB TELEFONHOZ IS CSATLAKOZTATHATOM A LUMISPA IO-MAT?

Nem, mivel a LumiSpa iO személyes és személyre szabott adatokkal rendelkezik, csak egy telefonhoz és egy azonosítóhoz 
csatlakoztatható. Ha ugyanazzal az azonosítóval, de másik telefonnal szeretnéd használni, vissza kell állítanod a Bluetooth-
kapcsolatot. Ehhez helyezd a töltőt a készülékre, és tartsd lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig. A visszaállítás 
végén a készülék rezegni fog, a LED-fények pedig kéken villognak.
Ha másik azonosítóval és másik telefonnal szeretnéd használni, gyári visszaállítást kell végezned. Ehhez helyezd a töltőt a 
készülékre, és tartsd lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig. A visszaállítás végén a készülék rezegni fog, a LED-
fények pedig borostyánsárgán villognak. A gyári visszaállítás törli a LumiSpa iO-ban tárolt Bluetooth-kapcsolatokat, a 
felhasználói adatokat* és a személyre szabott rutinokat. 
*Bizonyos felhasználói adatok, mint például a diagnosztikai adatok a gyári visszaállítást követően is a készüléken maradnak a 
garancia miatt.

ÚJ A TELEFONOM. HOGYAN PÁROSÍTHATOM VELE A KÉSZÜLÉKEMET? 

Ehhez vissza kell állítanod a LumiSpa iO Bluetooth-kapcsolatát, és csak ezt követően kísérelheted meg a készülék új 
telefonhoz való párosítását. Helyezd a töltőt a készülékre, és tartsd lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig.  
A visszaállítást követően rövid ideig kék fény jelzi. 

ÚJ A TELEFONOM. HOGYAN TARTHATOM MEG AZ ADATAIMAT AZ APPBAN, ÉS HOGYAN 
VIHETEM ÁT ŐKET AZ ÚJ TELEFONRA? 

A LumiSpa iO adatai a felhasználói fiókhoz vannak kötve. Egyszerűen csak jelentkezz be a Nu Skin fiókodba, és már 
láthatod is az adataidat az új telefonon. 
Ne feledd, hogy a Selfie Timeline idővonalon látható szelfiket a jelenlegi telefonod tárolja. A Vera appal jelenleg sajnos nem 
viheted át őket az új készülékre, de a hagyományos módon, ahogyan egyébként a többi képet is átvinnéd, megteheted.

ODA SZERETNÉM ADNI A TELEFONOMAT AZ EGYIK BARÁTOMNAK/CSALÁDTAGOMNAK. 
HOGYAN TÖRÖLHETEM AZ ADATAIMAT AZ APPBÓL? 

Nyisd meg a Vera Fiókbeállításait, majd kattints a Kijelentkezés gombra. 
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TÖBB LUMISPA IO KÉSZÜLÉKET IS VETTÜNK A CSALÁD TAGJAI SZÁMÁRA, ÉS SZERETNÉNK 
MEGGYŐZŐDNI RÓLA, HOGY MINDENKI A SAJÁT KÉSZÜLÉKÉT PÁROSÍTJA A TELEFONJÁVAL. 
HOGYAN TEHETÜNK KÜLÖNBSÉGET A KÉSZÜLÉKEK KÖZÖTT A PÁROSÍTÁS KÖZBEN? 

Javasolt egyszerre csak egy LumiSpa iO-t bekapcsolni, és csak annak az egy készüléknek a párosítását elvégezni. Ha a telefon 
listáján több LumiSpa iO is látható, vedd le a szilikon fejet, és ellenőrizd a készülék sorozatszámát. Így néz ki: „SN:XXXXXXXX”. 
A sorozatszám utolsó 4 számjegye látható a Verában azon az oldalon, amelyen kiválaszthatod a készüléket. 
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Bőrápolási rutin  

HOL TALÁLOM A SZINKRONIZÁLT BŐRÁPOLÁSI RUTINOKAT AZ APPBAN? 

1.    A Készülékek oldalon válaszd ki a párosított LumiSpa iO-t. 
2.   Érintsd meg a LumiSpa rutinok felfedezése gombot. 
3.    A Rutinjaim fül alatt található 2 legfelső rutin alapból megtalálható a készüléken. Az egyik a szilikon fejjel történő  

arctisztítás, a másik az Accent fejjel történő szemkörnyékápolás. Ezek a rutinok a vásárláskor már rajta vannak a  
LumiSpa iO-n. 

4.   A Nu Skin által elkészített rutinokhoz érintsd meg a Fedezd fel lehetőséget. 

MIÉRT NEM REAGÁL A LUMISPA IO, AMIKOR AZ ALKALMAZÁSBÓL SZERETNÉK ELINDÍTANI EGY RUTINT?

Be van kapcsolva a LumiSpa iO és csatlakoztatva van a Vera alkalmazáshoz? A rutinok alkalmazásból való indításához  
a készüléknek bekapcsolva és csatlakoztatva kell lennie a Vera alkalmazáshoz. Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomd meg 
kétszer a bekapcsológombot.
A töltő csatlakoztatva van a LumiSpa iO-hoz? Nem indíthatod el a rutinokat, ha a töltő csatlakoztatva van a készülékhez. 

AKTIVÁLHATOK SZINKRONIZÁLT BŐRÁPOLÁSI RUTINT KÖZVETLENÜL AZ APPBÓL? 

Igen, az alábbi lépések elvégzésével aktiválhatod a szinkronizált bőrápolási rutinokat:  
1.   A Készülékek oldalon válaszd ki a párosított LumiSpa iO-t. 
2.   Érintsd meg a LumiSpa rutinok felfedezése gombot. 
3.   Válaszd ki az aktiválni kívánt rutint. 
4.   Érintsd meg a Rutin indítása lehetőséget. 

HOGYAN KÉSZÍTHETEM EL A SAJÁT SZINKRONIZÁLT BŐRÁPOLÁSI RUTINOMAT,  
ÉS HOGYAN MENTHETEM EL AZ APPBAN? 

1.   A Készülékek oldalon válaszd ki a párosított LumiSpa iO-t. 
2.   Érintsd meg a LumiSpa rutinok felfedezése gombot. 
3.   Érintsd meg az Új rutin létrehozása opciót. 
4.   Válassz egy képet a személyre szabott rutinodhoz. 
5.   Nevezd el a személyre szabott rutinodat. 
6.   Válaszd ki a használni kívánt szilikon fejet. 
7.   Válaszd ki az arc azon területeit, amelyeken alkalmazni szeretnéd a rutint, és állítsd be a hozzájuk tartozó időtartamot.
8.   A terület kiválasztása utána válaszd a Rutin mentése lehetőséget.  
9.   Az új rutint a Rutinjaim menüpontban találod. 
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MENNYI SZEMÉLYRE SZABOTT RUTINT HOZHATOK LÉTRE?

Egyelőre korlátlan számban hozhatsz létre személyre szabott bőrápolási rutinokat, amiket el is menthetsz a Verán. 
Azonban közülük csak 3-at menthetsz el a LumiSpa iO-n.
HOGYAN AKTIVÁLHATOM A SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRÁPOLÁSI RUTINOMAT AZ APPBÓL? 

1.   A Készülékek oldalon válaszd ki a párosított LumiSpa iO-t. 
2.   Érintsd meg a LumiSpa rutinok felfedezése gombot. 
3.   Válaszd ki az aktiválni kívánt személyre szabott rutint. 
4.   Érintsd meg a Rutin indítása lehetőséget.

HOGYAN AKTIVÁLHATOK EGY SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRÁPOLÁSI RUTINT KÖZVETLENÜL  
A LUMISPA IO KÉSZÜLÉKRŐL? 

Erre csak akkor van lehetőséged, ha a bőrápolási rutint már elmentetted a készüléken. Kövesd az alábbi lépéseket:
1.    Ellenőrizd, hogy a Rutinjaim között már mentésre került-e az adott személyre szabott bőrápolási rutin.
2.    Válaszd ki azt a személyre szabott bőrápolási rutint, amit hozzá szeretnél adni a készülékhez – ha látod a személyre 

szabott bőrápolási rutin leírását, kattints a Hozzáadom a készülékhez gombra.
3.   Válaszd ki a személyre szabott bőrápolási rutin színét, majd kattints a Következő gombra.
4.   A személyre szabott bőrápolási rutin így rákerül a Készülékre mentett LumiSpa iO rutinok listájára. 
5.   Kattints a Beállítások frissítése lehetőségre, hogy befejezd a személyre szabott rutin hozzáadását a készülékhez. 
6.    Ha aktiválni szeretnéd a bőrápolási rutint a Lumi iO készülékről, nyomd meg kétszer a LumiSpa iO bekapcsológombját. 

A LED-ek először fehéren világítanak. Ez jelzi, hogy a készülék a rutin kiválasztásának fázisába lépett. 
7.    Az alapértelmezett és a személyre szabott bőrápolási rutinok között a bekapcsológomb kétszeres megnyomásával 

válthatsz. 
8.    A kívánt szín/személyre szabott bőrápolási rutin elérésekor egyszer nyomd meg a bekapcsológombot. 

HONNAN TUDOM, HA SIKERÜLT HOZZÁADNOM EGY BŐRÁPOLÁSI RUTINT A KÉSZÜLÉKEMHEZ?

1.    A Készülékek oldalon válaszd ki a párosított LumiSpa iO-t. 
2.   Érintsd meg a LumiSpa rutinok felfedezése gombot.
3.    A Rutinjaim részben a készülék ikonját kell látnod a bőrápolási rutin neve mellett, ha azt sikeresen hozzáadtad a 

készülékhez. 

HOGYAN SZERKESZTHETEM A SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRÁPOLÁSI RUTINOKAT? 

1.   A Készülékek oldalon válaszd ki a párosított LumiSpa iO-t. 
2.   Érintsd meg a LumiSpa rutinok felfedezése gombot. 
3.   Válaszd ki a szerkeszteni kívánt személyre szabott rutint. 
4.   Érintsd meg az oldal jobb felső sarkában található ceruzát. 
5.   Végezd el a módosításokat, majd mentsd el. 

A SZERKESZTÉS UTÁN ISMÉT EL KELL MENTENEM A SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRÁPOLÁSI RUTINT 
A TELEFONOMON? 

Nem, a frissített rutin az összes olyan módosítást tartalmazni fogja, amire már a mentés után került sor. 
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MENNYI SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRÁPOLÁSI RUTINT MENTHETEK EL A LUMISPA KÉSZÜLÉKEMEN?  

Összesen 3, személyre szabott bőrápolási rutint menthetsz el a LumiSpa iO-n. 

MENNYI RUTINT KÖVETHETEK NYOMON?

A készüléken 120 rutin menthető el. Amikor a felhasználó a Verához csatlakoztatja a LumiSpa iO-t, ezzel a rutinok a felhőbe 
kerülnek, ahonnan hozzájuk fér az app.
HOGYAN KELL FRISSÍTENI A LUMISPA IO-N A FÖRMVERT?

Amikor először párosítod a LumiSpa iO-t a Vera alkalmazással, automatikusan megkeresi az elérhető förmver frissítéseket, 
és telepíti is őket. A további förmver frissítések a Készülékbeállítások menüpontban érhetők el.

HONNAN TUDOM, HOGY CSERÉLNI KELL A SZILIKON FEJET?

Amikor a Verához csatlakoztatod a készüléket, színes jelvényt látsz a „Feltett fej” alatt. Amikor a jelvényen megjelenik a 
„Cserélni kell” felirat, elérkezett a szilikon fej cseréje.

A SZILIKON FEJ CSERÉJÉT JELZŐ EMLÉKEZTETŐ AZ ELVÉGZETT RUTINOKAT SZÁMLÁLJA?

Nem, az emlékeztető a LumiSpa iO használati idejét számolja, percre pontosan.
Jó: 0-324 perc
Hamarosan cserélni kell: 325-374 perc
Cserélni kell: 375+ perc

HOGYAN RENDELHETEM ÚJRA A SZILIKON FEJET ÉS AZ ACTIVATING CLEANSER ARCTISZTÍTÓT 
AZ APPBÓL? 

Nyisd meg a Vera Termékek menüpontját, és keresd meg benne azt a terméket, amit újra szeretnél rendelni. 

HOL TARTHATOM SZEMMEL A HASZNÁLATOT, HOGY JOBBAN RÁLÁSSAK A SZOKÁSAIMRA,  
ÉS KIJAVÍTHASSAM A POTENCIÁLIS „HIBÁKAT”?  

A LumiSpa iO használatára vonatkozó menüben nyisd meg az Eredmények megtekintése lehetőséget. Itt láthatod, hogy 
mikor használtad a készüléket – akkor is, ha az app nélkül használtad –, és hogy mikor milyen figyelmeztetőt küldött a 
használat közben. 

MIKOR KAPHATOK DÍJAT VAGY KITŰZŐT A HASZNÁLAT ALAPJÁN? 

Kitűzők a különböző használati mérföldkövek elérésekor járnak. Ellenőrizd az Eredmények részben a díjakat, hogy tudd, 
melyik mérföldkőért milyen kitűző jár! 
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Ez a dokumentum a Nu Skin EMEA területén működő Brand Affiliate-jei számára készült, és tilos az engedély nélküli használata vagy többszörösítése. 
Az EMEA-ban regisztrált védjegyek a www.nuskin.com honlap szószedetében találhatók.

Az ageLOC LumiSpa System klinikai tanulmányai. Ugyanez az eredményesség és hatékonyság várható az ageLOC LumiSpa iO Systemtől.

Lumi iO Device
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