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LANGKAH-LANGKAH UNTUK PERAWATAN KULIT
SESUAI KEBUTUHAN
Langkah Pertama—Ambil Langkah Pertama Untuk Melakukan
		
Penyesuaian
Selamat atas pembelian paket awal ageLOC ME™ Anda dan mengambil langkah
awal untuk melakukan penyesuaian. Dalam paket ini, Anda akan mendapatkan
set Kalibrasi dan produk ageLOC Me pertama Anda. Gunakan produk ini selama
dua minggu untuk merasakan bagaimana produk ini bekerja pada kulit Anda.
Kemudian, gunakan produk ini sebagai referensi ketika Anda mengisi penilaian
kulit ageLOC Me untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan Anda.
Langkah Kedua—Bagikan Pada Kami Tentang Anda
Bersama dengan pengalaman dari set Kalibrasi Anda, evaluasi ageLOC Me
membantu Anda menentukan kebutuhan perawatan kulit Anda melalui beberapa
pertanyaan tentang lingkungan, wilayah, kulit, masalah penuaan pribadi serta
preferensi penggunaan pelembab ringan atau dengan kelembaban yang lebih
tinggi. Seperti, wewangian dalam pelembab Anda? Anda dapat memasukkan
pilihan tersebut. Anda juga dapat memasukkan atau menghilangkan SPF dari
Pelembab Pagi. Anda juga bisa mendapatkan manfaat untuk target spesifik
dengan serum-serum yang terbaik untuk Anda. Di akhir evaluasi, Anda akan
menerima kode perawatan kulit pribadi Anda.
Langkah Ketiga—Nikmati Sistem Perawatan Kulit yang Disesuaikan
		
untuk Anda
Pesan rangkaian produk Anda yang disesuaikan dengan kode perawatan kulit
Anda pribadi. Anda bagikan pada kami tentang Anda, kulit dan preferensi Anda
dan dengan menggunakan keahlian inovasi ilmu pengetahuan kami dalam hal
anti-aging, kami menciptakan sistem perawatan bulanan hanya untuk Anda.
Setelah cartridge kalibrasi Anda habis, Anda dapat mulai menggunakan produk
yang disesuaikan saat itu juga. Seperti set Kalibrasi, rangkaian yang telah disesuaikan
khusus untuk Anda berisi tiga serum untuk kebutuhan satu bulan dan sebuah
pelembab Pagi dan pelembab malam. Serum dan pelembab ageLOC Me yang
luar biasa adalah formulasi perawatan kulit anti-aging yang paling mutakhir saat
ini.
Langkah Keempat—Simpan atau Ubah
Lakukan evaluasi ulang sebanyak yang Anda inginkan. Anda dapat mengetahui
kombinasi yang tepat untuk musim semi dan musim panas, setelah itu mengubahnya
untuk musim gugur dan musim dingin. Tidak ada batasan seberapa banyak Anda
boleh melakukan evaluasi ageLOC Me.
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ISI PAKET AWAL AGELOC ME™ *
Pembelian pertama Anda adalah paket awal ageLOC Me, yang berisikan
semua yang Anda butuhkan untuk memulai sistem ageLOC Me Anda
sekarang.

1 Alat ageLOC Me™

2 1 (satu) Pelembab Pagi

4 3 (tiga) Serum

2

3 1 (satu) Pelembab Malam

5 Penyangga Cartridge Serum

6 Perangkat Penghubung
ATAS

ATAS

BAWAH

BAWAH

7 Rangkaian Wadah Perjalanan**

8 Contoh Wewangian
Customized for you, by you.
To help you create your customized regimen, sample the fragrance
on this card. Then tell us if you’d like to keep or omit fragrance from
your moisturizers when you take your ageLOC Me skin assessment.

Peel to experience
the fragrance of the
day/Night moisturizer

9 Panduan Pengguna ageLOC Me

10 Panduan Untuk Memulai

SKIN CARE SYSTEM

USER’S MANUAL

11 4 (empat) Baterai AA***
+
AA

+
AA

+
AA

+
AA

-

-

-

-

GETTING STARTED GUIDE

* Dalam proses paten.
** Produk tergantung ketersediaan.
*** Pastikan Anda menggunakan baterai
lithium berkualitas atau alkaline untuk
perangkat ageLOC Me Anda.

ageLOC Me merupakan perangkat dengan teknologi digital mutakhir. Untuk performa terbaik dan
daya tahan yang lebih lama, selalu gunakan baterai alkalin atau litium dengan kualitas terbaik. Anda
disarankan untuk menggunakan satu set baterai terbaru setiap kali Anda memasang custom cartridge
baru pada perangkat ageLOC Me Anda.
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ISI SET PRODUK CUSTOM*
Setiap Anda melakukan pemesanan kembali dari produk yang telah disesuaikan
dengan kebutuhan Anda, Anda akan menerima produk berikut:

1 1 (satu) pelembab Pagi

2 1 (satu) pelembab malam

3 3 (tiga) serum

4 Penyangga Cartridge Serum

ATAS

BAWAH

5 Perangkat Penghubung

ATAS

BAWAH

* Dalam proses paten.
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NAVIGASI ALAT
Gunakan menu dalam perangkat untuk melakukan pengaturan untuk menyesuaikan
(custom) produk Anda. Anda dapat mengakses dan menavigasi melalui Menu
dengan menyentuh tombol yang tersedia pada penutup perangkat.

TOMBOL KANAN
Untuk melihat pilihan di sisi kanan
layar Anda

TOMBOL KIRI
Untuk melihat pilihan di sisi kiri
layar Anda

TOMBOL KEMBALI
Untuk kembali ke layar sebelumnya

TOMBOL MENU
Untuk mengakses pilihan
menu di layar
• Perawatan Pagi/Malam
• Pengeluaran produk
perjalanan
• Pengaturan
• Penggunaan produk
tunggal
• Mengunci/Membuka

TOMBOL PILIHAN/
KONFIRMASI
Untuk memastikan menu yang
Anda pilih

5

TTING
UP YOUR AGELOC ME DEVICE
device

TTING
UP YOUR
DEVICE
nstall
the
batteries
at the AGELOC
bottom
of the ME
device
MENGATUR
PERANGKAT

1

TTING
UP YOUR
DEVICE
nstall
the batteries
at the AGELOC
bottom of the ME
device

Memasang baterai*
• Lepaskan penutup tempat baterai di 
bagian bawah perangkat.
nstall the batteries at the bottom of the device
• Masukkan 4 (empat) baterai AA 
dengan bagian datar (-) bersentuhan 
dengan pegas.
• Pasang kembali penutup.
* Pastikan hanya menggunakan baterai lithium
berkualitas atau alkaline pada perangkat
ageLOC Me Anda

onfirm button ageLOC
(
) toMe
confirm.
merupakan

perangkat dengan teknologi digital mutakhir. Untuk performa terbaik
dan daya tahan yang lebih lama, selalu gunakan baterai alkalin atau litium dengan kualitas terbaik.
Set up the
Device
Anda
disarankan untuk menggunakan satu set baterai terbaru setiap kali Anda memasang custom
ections are made using the arrow keys (
) and the Select/Confirm button (
) to confirm.
cartridge baru pada perangkat ageLOC Me Anda.
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Set up the Device

Memilih Bahasa
) to confirm.
•
J

ika
alat
ini
mati, nyalakan dengan
Set up the Device
TTON
ectionsSYMBOLS
are made using the arrow keys (
) and the Select/Confirm menekan
button (
) to confirm.
tombol
menu ( ). MENU
LEFT
RIGHT
BACK
SELECT/CONFIRM
ton (
)
• Gunakan tombol panah (
) untuk
TTON SYMBOLS
menemukan
bahasa Anda.
ELECTLEFT
LANGUAGE
RIGHT
BACK
SELECT/CONFIRM
MENU
device is turned off, turn it on by tapping the Select/Confirm button•( Tekan
) tombol (
) untuk memastikan 
se left/right arrow (
) to find your language
LEFT
RIGHT
BACK
MENU
pilihanSELECT/CONFIRM
anda.
ELECT
LANGUAGE
p Select/Confirm
button (
) to confirm selection

TTON SYMBOLS
SELECT/CONFIRM
ections are made
using the arrow keys (

) and theMENU
Select/Confirm button (

COMPLETE
device 3
is SETUP
turned off,
turn it on by tapping the Select/Confirm button (
)
• Setup
complete
se left/right
arrow
(
) to find your language
ELECT• Your
LANGUAGE
CATATAN: Bahasa yang digunakan pada perangkat
ageLOC
Me( device is
ready
for use
p Select/Confirm
button
) to
confirm
selection
device is turned off, turn it on by tapping the Select/Confirm buttonAnda
(
)
adalah
bahasa Inggris, Anda bisa mengubah
ET CURRENT TIME
3 SETUP
COMPLETE
se left/right arrow (
) to find your language
bahasa
sesuai
pilihan Anda setiap saat dari menu
•
Setup
complete
hoose
either
p Select/Confirm
button (
) to confirm selection
or 24 hour
• Your ageLOC Me device is ready for use
Pengaturan.
ock
ET format
CURRENT TIME
3 SETUP COMPLETE

3

• Setup complete
• Your ageLOC Me device is ready for use

hoose either
or 24 hour
ET format
CURRENT TIME
ock
hoose either
or 24 hour
ock format
12 hour selected,
hoose am or pm

12 hour selected,
hoose am or pm

12 hour selected,
hoose am or pm

djust to correct
me of day

djust to correct
me of day

djust to correct
ap
button (
meSelect/Confirm
of day
elections

) to confirm all

ap Select/Confirm button (
elections

) to confirm all

ap Select/Confirm button (
elections

) to confirm all
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3 SETUP COMPLETE
Pengaturan
Waktu
• Setup complete
• Gunakan
tombol
panah (
) untuk
• Your ageLOC Me device is ready for use
memilih format waktu 12 atau 24 jam.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan 
pilihan Anda.
• Jika Anda memilih format 12 jam, pilih 
indikasi pagi (a.m) atau malam (p.m).
• Sesuaikan waktu dengan panah kiri ( )
untuk ke bawah dan panah kanan ( )
untuk ke atas kemudian tekan ( ).
• Sesuaikan menit dengan menggunakan
panah kiri ( )untuk turun dan panah
kanan ( ) untuk naik, kemudian tekan
( ).

CATATAN: Penting bahwa Anda mengatur waktu
pada perangkat ageLOC Me™ agar dapat memberikan
perawatan yang tepat di pagi dan malam hari.

MENYUSUN CARTRIDGE ANDA*
Cartridge produk meliputi pelembab pagi, pelembab malam, dan tiga serum.
Pastikan untuk melepas penutup pelindung masing-masing produk dan ikuti
langkah-langkah di bawah untuk memasang cartridge.

1

Buka penutup perangkat dan
masukkan cartridge pelembab pagi
berwarna biru ke posisi kiri atas, sampai
berbunyi klik.

UR AGELOC ME CARTRIDGES

Jangan lepas penutup plastik dan menggantinya
dengan katup karet dari pelembab.

BUANG

2

Masukan cartridge pelembab malam
berwarna biru gelap ke posisi kanan
atas, sampai berbunyi klik.
Jangan lepas penutup plastik dan menggantinya
dengan katup karet dari pelembab.

BUANG

Menyusun cartridge serum Anda memerlukan 3 sampai 6 langkah.

1

3

Penyangga Cartridge
Serum
ATAS

BAWAH

+

1

Cartridge
Serum
ATAS

BAWAH

Set Cartridge
Serum

Perangkat
Penghubung

+

ATAS

BAWAH

=

BUANG

3

Ambil penyangga Cartridge serum
dengan tiga lubang di bagian bawah.

ATAS

BAWAH

* Dalam proses paten.
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4
KLIK

ATAS

UR AGELOC ME CARTRIDGES

KLIK

5

PENYANGGA
CARTRIDGE
SERUM

Pasang tiga cartridge serum ke
penyangga cartridge dalam urutan
bebas
• Masukan masing-masing cartridge 	
serum ke posisi bagian bawah
dari peyangga cartridge TERLEBIH
dahulu, kemudian selipkan bagian
atas ke sudut berwarna di bawah
lingkaran atas hingga terkunci.
• Goyangkan sedikit jika diperlukan
untuk membetulkan posisi.

Masukkan bagian atas dari perangkat
penghubung (sisi putih) ke bagian
bawah Penyangga Cartridge Serum
(berwarna putih juga) sampai terkunci.
Pastikan Perangkat Penghubung
terpasang dengan baik pada
penyangga cartridge serum sebelum
melanjutkan ke langkah ke-6.

KLIK

‘CLICK’

ALAT PENGHUBUNG AGELOC ME

6

Masukkan set cartridge serum ke dalam
perangkat Anda.
• Masukkan set yang telah diselesaikan dari
langkah ke-5 ke posisi tengah dari perangkat.
• Bagian bawah abu-abu dari perangkat
penghubung masuk ke dalam perangkat.
• Anda bisa mendengar suara klik saat Set
Cartridge Serum dimasukkan dengan benar.
• Tutup bagian penutup.
• Pastikan bahwa cartridge serum dan produk
pagi  dan malam yang Anda masukkan baru.
) untuk memilih
Gunakan  tombol panah (
YA pada  masing-masing produk, kemudian
tekan tombol ( ) sehingga perangkat dapat
mempersiapkan  produk Anda.
‘CLICK’

‘CLICK’
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MEMASANG CARTRIDGE YANG BARU
Setiap kali Anda memasukkan cartridge yang baru, perangkat Anda akan
mengkonfirmasikan apakah cartridge yang terpasang adalah baru atau tidak. Hal
ini dilakukan untuk memastikan jumlah dosis yang tersisa dari setiap cartridge. Alat
ini secara otomatis menyesuaikan cartridge baru dengan tekanan pompa ekstra
saat pertama kali mengeluarkan produk. Karenanya, sangat penting Anda memilih
dengan benar saat perangkat Anda bertanya apakah produk yang terpasang adalah
produk baru, atau tidak, sehingga produk yang dikeluarkan tidak berlebihan.
Jika cartridge baru, YA (YES) akan menjadi ukuran acuan.
Tekan tombol Pilih ( ) untuk memastikan.

Jika Anda memasukan cartridge namun belum habis sebelum 30
hari, TIDAK (NO) akan menjadi ukuran acuan.
Tekan tombol Pilih ( ) untuk memastikan.

Setelah Anda memasukkan cartridge baru, perangkat akan mempersiapkan
produk Anda. Anda akan mendengar perangkat memompa dalam beberapa
menit sebelum mengeluarkan masing-masing produk. Pastikan untuk meletakkan
ujung jari Anda di tempat yang ditentukan selama proses berlangsung. Perangkat
akan mengeluarkan produk yang tersedia di ujung jari Anda.
Anda mungkin akan menerima produk dengan takaran sedikit berbeda selama
proses berlangsung, namun kemudian masing-masing akan mengeluarkan dosis
yang akurat setiap bulannya.
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PENGELUARAN Produk Dasar
Pengeluaran
produk dasar terdiri dari 2 takaran dari masing-masing produk
BUTTON SYMBOLS
– satu untuk pengeluaran di pagi hari dan satu untuk malam hari.
PERAWATAN PAGI 
DuaON-SCREEN
produkSYMBOLS
yang digunakan
setiap pagiDAY MOISTURIZER
• Serum
• Pelembab Pagi
LEFT

RIGHT

PERAWATAN MALAM
Dua produk yang digunakan
setiap malam SERUM
DELIVER
NIGHT MOISTURIZER
• Serum
• Pelembab Malam
BACK

SELECT/CONFIRM

MENU

MODUL PENGGUNAAN SEMI-OTOMATIS

Pada modul ini, ketika Anda meletakkan jari Anda di tempat yang disediakan, perangkat akan bertanya apakah Anda siap untuk menggunakan produk. Kemudian Anda harus memilih YA atau TIDAK. Alat sudah
diatur pada modul semi otomatis.

Day1 Dispense Hidupkan alat Anda dengan menaruh dan

mengeluarkan tangan Anda pada tempat yang
disediakan di wadah melengkung.
• Sesuai waktu, perawatan pagi atau malam dan
2. Day regimen loading
3. Initiate serum
logo akan muncul
selama 2 detik.

1. Standby

select button pressed to start
or
hand breaks sensor to start

2

6. Serum complete

3

dispensing light turns off
serum complete appears for 3 secs

11. Moisturizer complete

4

4. Serum dispensing

dispensing light turns off
moisturizer complete appears for 3 secs

10

in
is visible

=

light flashes in sync with graphical drip
serum icon animates

day regimen loads cartridges

hand
dispe
initiat

• Tampilan untuk memberikan konfimasi   
7. Serum doses remaining
8. Initiate moistu
akan
muncul.
• Tekan tombol ( ) saat siap untuk
menggunakan Serum.

• Ketika tampilan tangan dan serum    
han
dis
muncul pada layar, letakkan ujung
init
jari pada tempat yang ditentukan
(Logo pada dasar wadah melengkung 
berkedip menandakan produk siap 
12. Moisturizer doses remaining
13. Day comple
untuk digunakan).
5. Serum -1 dose

•  Alat akan mengeluarkan serum ke
ujung jari Anda.
serum doses remaining screen
highlights number of doses left

serum doses
reduces by 1

day d

select button pressed to start
or
hand breaks sensor to start

5

1. Standby

2. Day regimen loading

3. Initiate serum dis

6. Serum complete

7. Serum doses remaining

8. Initiate moisturize

4. Serum dispensing
select button pressed to start
or

4. Serum dispensing
hand breaks sensor to start

in
is visible

6

e

dispensing light turns off
serum complete appears for 3 secs

light flashes in sync with graphical drip
=
6. Serum
complete
serum icon animates

11. Moisturizer complete

in
is visible

nd in
ght is visible
spense

serum icon animates

9. Moisturizer dispensing

9.

8

nd in
ht is visible
spense

5. Serum -1 dose

=

light flashes in sync with graphical drip

11. Moisturizer complete
16. Day complete

light flashes in sync with graphical drip

14. Total doses page
dispensing light turns off
moisturizer complete appears for 3 secs

14. Total doses page

day complete appears for 3 secs

total doses remaining screen

16. Day complete
remains for 3 secs

total doses remaining screen
remains for 3 secs

hand left
dispense
initiates
hand les
dispen
initiates

• Gambar pelembab
dan tangan akan    
serum doses
7. Serum doses
remaining
8. Initiate moisturize
reduces
by 1
muncul
pada
layar,
menandakan alat 
12.
Moisturizer
doses
remaining
13.
siap untuk mengeluarkan pelembab. Day complete
serum doses
reduces by 1

10. Moisturizer -1 dose

dispensing light turns off
serum complete appears for 3 secs
Moisturizer
dispensing
dispensing
light turns off
moisturizer complete appears for 3 secs

=
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• Tunggu sampai tampilan layar    menampilkan
‘Serum Selesai’.
5. Serum -1 dose
• Keluarkan tangan Anda dan gunakan    
day regimen
loads cartridges
serum pada
wajah
Anda.

light flashes in sync with graphical drip

=

7

hand left
dispense
initiates s

day regimen loads cartridges

• Letakkan ujung jari di tempat yang    
disediakan
untuk menerima pelembab.
10. Moisturizer -1 dose
serum doses remaining screen
highlights number of doses left

day moisturizer doses

12. Moisturizerreduces
dosesby
remaining
1

hand l
dispen
initiate
day dispe

13. Day complete

Total doses
page tampilan layar
18. Standby
• T17.
unggu
sampai
day moisturizer
doses
menampilkan
‘Pelembab
Selesai’.
reduces by 1
• Keluarkan ujung jari Anda dan gunakan    
15. Standby
pelembab pada wajah.
serum doses remaining screen
highlights number of doses left

day disp

15. Standby

total doses remaining screen displayed
product ends
• Layar
terakhir menampilkan total    
takaran yang akan mengingatkan Anda 
machine
to standbykembali.
mode
kapan
saatswitches
memesan
17. Total doses page
18. Standby
machine
turned ondua
via:
• Takaran
Serum
kali lebih banyak    
karena penggunaan di pagi dan malam 
pag
machine switches to standby mode
hari.
machine turned on via:

LAKUKAN SETIAP LANGKAH UNTUK PERAWATAN MALAM HARI
day complete appears for 3 secs

product ends

total doses remaining screen displayed

de

pag

e

SIMBOL PADA LAYAR

PELEMBAB PAGI

PELEMBAB MALAM

SERUM

PENGELUARAN
PRODUK
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ON-SCREEN SYMBOLS

DAY MOISTURIZER

SERUM

NIGHT MOISTURIZER

DELIVER

MODUL PENGGUNAAN OTOMATIS

Setelah terbiasa dengan alat ageLOC Me™, Anda dapat memilih modul
pengeluaran secara otomatis, yang membuat Anda dapat langsung
menerima produk dengan meletakkan jari Anda pada tempat yang
disediakan. Anda dapat mengaktifkan Modul Penggunaan Otomatis
pada Menu Pengaturan.

Day1 Dispense Aktifkan alat dengan menaruh ujung jari Anda
pada tempat yang disediakan.
• Sesuai waktu, perawatan pagi atau malam    
dengan logo ageLOC akan tampil selama 
dua detik. 2. Day regimen loading

1. Standby

Day Dispense

select button pressed to start
or
hand breaks sensor to start

2
6. Serum complete
1. Standby

4. Serum dispensing
dispensing
turns to
offstart
select
buttonlight
pressed
serum
or complete appears for 3 secs
hand breaks sensor to start

in
is visible

=

light flashes in sync with graphical drip

11. Moisturizer
6. Serum
completecomplete
serum icon animates

9. Moisturizer dispensing
dispensing light turns off
dispensing
light turns
off for 3 secs
moisturizer
complete
appears
serum complete appears for 3 secs

3

nd in
ght is visible
spense

=

light flashes in sync with graphical drip

Day complete
11.16.
Moisturizer
complete

14. Total doses page
dispensing
light
turns offfor 3 secs
day
complete
appears
moisturizer complete appears for 3 secs

12

day regimen loads cartridges

3. Initiate serum

hand
dispe
initiat

• Tampilan tangan dan Serum akan    
7. Serum
remaining
8. Initiate
moistu
2. Day
regimen
loading
3. Initiate
serum
dis
muncul
di doses
layar
dalam beberapa detik.
• Alat akan mengeluarkan Serum ke
ujung jari.
• Tampilan
‘Serum Selesai’ akan muncul
5. Serum -1 dose
di layar.
• Tunggu sampai suara berhenti,
han
hand left
day regimen loads cartridges
dis
dispense
lalu pindahkan ujung jari Anda dan
init
initiates s
gunakan serum ke wajah.

serum doses
(Logo
dasar
wadah melengkung 13. Day comple
12.pada
Moisturizer
doses
reduces
by 1 remaining
7. Serum doses
remaining
8. Initiate moisturize
berkedip ketika produk siap untuk
digunakan.)

10. Moisturizer -1 dose
serum doses remaining screen
highlights number of doses left

day d
hand
le
dispen
initiates

•  Tampilan pelembab dan tangan
akan muncul pada layar menunjukkan 
day siap
moisturizer
doses mengeluarkan 
perangkat
untuk
Total doses
page
reduces
by
1
12.17.
Moisturizer
doses
remaining
13.18.
DayStandby
complete
pelembab.

15. Standby
serum
doses
remaining
screen
total doses
remaining
screen
displayed
highlights number of doses left

product
e
day
dispe

select button pressed to start
or
hand breaks sensor to start

in
is visible

light flashes in sync with graphical drip
=
6. Serum
complete

e

serum doses

7. Serum doses
remaining
reduces
by 1

8. Initiate moisturize

serum icon animates

4

in
is visible

nd in
ght is visible
spense

hand left
dispense
initiates s

day regimen loads cartridges

4. Serum dispensing

5. Serum -1 dose

9. Moisturizer dispensing

10. Moisturizer -1 dose

dispensing light turns off
serum complete appears for 3 secs

light flashes in sync with graphical drip

=

5

=

serum icon animates
light flashes in sync with graphical drip

11. Moisturizer complete

9. Moisturizer dispensing

14. Total doses page
dispensing light turns off
moisturizer complete appears for 3 secs

nd in
ht is visible
spense

=

light flashes in sync with graphical drip
total doses remaining screen

16. Day complete
remains for 3 secs

• Tempatkan ujung jari Anda di tempat
yang disediakan untuk menerima 
pelembab.

hand l
dispen
initiate

serum doses
reduces by 1

day moisturizer doses

12. Moisturizerreduces
dosesby
remaining
1

13. Day complete

• Tampilan ‘Pelembab Selesai’ akan    
muncul.
10. Moisturizer -1 dose
• Tunggu sampai suara berhenti, lalu    
15. Standby
pindahkan ujung jari dan gunakan 
pelembab
pagi
ke wajah
serum doses
remaining
screen Anda.

day disp

highlights number of doses left

(Logo pada
dasar wadah melengkung
day moisturizer doses
reduces
by 1
berkedip ketika
produk
siap untuk
machine switches to standby mode
digunakan.)
17. Total doses page
18. Standby
machine turned on via:

6

14. Total doses page

day complete appears for 3 secs

total doses remaining screen
remains for 3 secs

15. Standby

• Layar terakhir menunjukkan total    
takaran yang akan mengingatkan Anda 
kapan
saat untuk memesan kembali.
total doses remaining screen displayed
• Penggunaan Serum dua kali lebih    
banyak
karena
pada pagi dan 
machine
switchesdiberikan
to standby mode
malam.
machine turned on via:

product ends

de

e

LAKUKAN LANGKAH-LANGKAH BERIKUT UNTUK PERAWATAN MALAM.

pag

PETUNJUK:
• Masukkan cartridge Anda, alat akan menyediakan produk Anda. Anda bisa
menerima lebih atau kurang selama proses berlangsung, tetapi kemudian produk
akan mengirimkan dosis yang akurat setiap bulannya. (Lihat Petunjuk Awal untuk
informasi lebih lanjut).
• Jika Anda melewatkan satu langkah dari perawatan Anda (Contoh: Anda telah
menggunakan serum, tetapi pergi sebelum menggunakan pelembab Anda),
alat akan tetap siap untuk memberikan pelembab Anda dalam waktu 15 menit.
Setelah 15 menit, Anda harus memilih modul penggunaan Dosis Tunggal untuk 
menggunakan pelembab Anda. (Lihat bagian Penggunaan Dosis Tunggal untuk
informasi lebih lanjut).
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EVALUASI AGELOC ME™
Salah satu komponen kunci sistem ageLOC Me adalah evaluasi atau penilaian.
Hal ini akan memberikan beberapa pertanyaan tentang Anda dan preferensi
Anda untuk menyesuaikan perawatan kult Anda dan memberikan solusi ideal
bagi Anda.
MENGUNDUH EVALUASI

Akses evaluasi dari situs Nu Skin negara Anda atau
melalui aplikasi ageLOC me. Unduh aplikasi dari
iTunes atau Google Play Store.
PENGINGAT EVALUASI

Setelah Anda mengunakan produk set Kalibrasi Anda
selama dua minggu, alat ageLOC Me akan
mengingatkan Anda untuk melakukan evaluasi ageLOC
Me. Anda akan menerima notifikasi pada hari ke-12,
14 dan 16 sebelum perawatan pagi Anda. Pastikan
Anda melakukan penilaian setelah dua minggu untuk
menghindari tertundanya Anda menerima rangkaian
produk yang sesuai untuk Anda.
MELAKUKAN EVALUASI

Menggunakan algoritma yang kompleks, evaluasi
ageLOC Me membantu menentukan perawatan
terbaik untuk kulit wajah Anda. Pertama, langkah ini
akan menanyakan tentang Anda, seperti nama, umur,
paparan kimia dan matahari.
Kemudian langkah ini akan menanyakan tentang kulit
Anda, seperti tampilan dan tekstur kulit Anda, serta
beberapa tanda penuaan yang terlihat.
Terakhir, langkah ini akan menanyakan tentang
preferensi Anda - apakah Anda ingin memasukkan
aroma dalam pelembab Anda, serta apakah Anda
menginginkan pelembab yang lebih tipis atau tebal.
Pada evaluasi akhir, Anda akan menerima kode unik
perawatan kulit pribadi Anda. Kode penilaian dihasilkan
dari ratusan kemungkinan kombinasi berdasarkan
jawaban khusus Anda dan kami menggunakan itu
untuk memberikan perawatan hanya untuk Anda.
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Setelah melakukan evaluasi, Anda bisa menyimpan
profil evaluasi Anda dan memesan rangkaian produk
yang disesuaikan khusus untuk Anda.
MENGATUR BEBERAPA PROFIL

Lakukan evaluasi ulang ketika masalah penuaan dan
preferensi pada kulit Anda berubah. Setiap saat, Anda
dapat membuat profil baru dan menghasilkan kode
perawatan kulit baru. Dengan melakukannya, Anda
bisa melihat kembali profil sebelumnya dan memesan
kembali seperti set yang sebelumnya jika dibutuhkan.
Sebagai contoh, Anda bisa memesan kembali produk
custom musim panas Anda kapan saja saat musim
panas tiba.
PENGIRIMAN OTOMATIS

Nu Skin memberikan pilihan pengiriman rangkaian
produk Anda secara otomatis setiap bulan. Silakan
menghubungi kantor Nu Skin di negara Anda untuk
informasi lebih lanjut.
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PENGELUARAN DOSIS TUNGGAL
visible

light flashes in sync with graphical drip

=

icon animates
Saat Andaserum
memilih
Pengeluaran Dosis Tunggal, alat akan mengeluarkan dosis
tunggal dari produk tertentu yang Anda pilih. Opsi ini sangat memudahkan
jika Anda ingin mendapatkan tambahan dosis serum maupun pelembab.

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

• Tekan tombol Menu ( ).
• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi sampai opsi Pengeluaran 
Dosis Tunggal.
day moisturizer doses
• Tekan Tombol
( 1 ).
reduces by

• 15.
L ayar
akan menampilkan takaran dosis     
Standby
yang tersisa untuk setiap produk.
)
• G unakan tombol panah (
untuk memilih produk yang ingin
dikeluarkan oleh alat.
• Pilihmachine
Tombol
( ).
switches to standby mode
machine turned on via:
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PENGELUARAN PRODUK PAGI DAN MALAM
SESUAI PERMINTAAN
Anda dapat mengatur alat untuk mengeluarkan seluruh produk pagi dan siang sesuai
permintaan, kapanpun. Fitur ini sangat cocok jika Anda ingin menggunakan perawatan
pagi dan malam beberapa kali dalam satu hari (contoh: setelah Anda berolahraga).

1

Pengeluaran Produk Pagi
Sesuai Permintaan
• Tekan tombol Menu ( ).
• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi sampai muncul Perawatan Pagi
di layar.
• Tekan tombol ( ).
• Logo pada bagian bawah wadah melengkung
berkedip saat ageLOC Me™ siap untuk
memberikan produk.
• Letakkan ujung jari Anda pada tempat yang
disediakan.
• Alat akan mengeluarkan produk Perawatan
Pagi Anda. Ikuti langkah-langkah
pengeluaran produk dasar untuk menerima
produk Anda. (Lihat bagian Penggunaan
Produk Dasar untuk informasi lebih lanjut).

2

Pengeluaran Produk MalamSesuai
Permintaan
• Tekan tombol Menu ( ).
• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi sampai muncul Perawatan
Malam di layar.
• Tekan tombol ( ).
• Logo pada bagian bawah wadah
melengkung berkedip saat ageLOC Me siap
untuk memberikan produk.
• Letakkan ujung jari Anda pada tempat yang
disediakan.
• Alat akan mengeluarkan produk Perawatan
Malam Anda. Ikuti langkah-langkah
pengeluaran produk dasar untuk menerima
produk Anda. (Lihat bagian Penggunaan
Produk Dasar untuk informasi lebih lanjut).

CATATAN: Alat akan mengeluarkan produk sesuai dengan modul penggunaan
yang Anda pilih. Jika Anda mengaktifkan modul penggunaan semi-otomatis, Anda
perlu menekan tombol (√) agar alat mengeluarkan produk Anda. Jika Anda
menggunakan modul Pengeluaran Otomatis, alat akan secara otomatis mengeluarkan
produk ketika Anda meletakkan ujung jari Anda pada wadah melengkung.
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MODUL UNTUK BEPERGIAN
ageLOC Me™ Anda dilengkapi dengan wadah tumpuk untuk bepergian
yang nyaman, memudahkan Anda membawa produk ageLOC Me saat
berpergian. Wadah tersebut memiliki tiga wadah terpisah - satu untuk Serum,
satu untuk Pelembab Pagi, dan satu untuk Pelembab Malam. Setiap wadah
untuk bepergian memiliki kapasitas produk hingga tujuh hari dan tujuh malam.
Wadah serum dapat menampung hingga 11ml sedangkan wadah Pelembab
Pagi dan malam mampu menampung hinggal 9ml.
Jika Anda berencana untuk bepergian lebih dari satu minggu, Anda dapat
membeli wadah perjalanan tambahan.
•  Wadah ini dapat digabungkan agar mudah dan nyaman saat dibawa.
•  Setiap penutup wadah terbuka ke atas. Buka penutup wadah sebelum mengisi
produk.

*
—— WADAH SERUM

—— WADAH PRODUK SIANG
—— WADAH PRODUK MALAM

1

Pilih modul berpergian
• Tekan tombol Menu ( ) untuk mengakses
pilihan menu.
• Pilih opsi Bepergian dengan menekan
tombol tanda panah (
) sampai muncul
gambar pesawat.
• Tekan tombol ( ) untuk mengkonfirmasi
pilihan Anda.

* Produk tergantung ketersediaan.
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2

3. Select days travel

Night Moisturizer

days of travel scolled though and
SETTINGS
days selected
through the select button

8. Serum complete

3

4. Select night travel
MENU

dispense complete
dose reduces by -9

13.

nights of travel scolled though and
nights
selected through
the select button
Day
moisturizer
complete

9. Serum doses remaining

4

dispense complete
dose reduces by -5
serum doses remaining screen
highlights number of doses left

18. Night moisturiser complete
14. Day moisturizer doses remaining

(

) to display the correct

button to confirmdispense complete

reduces by -4
ense the correctdose
amount
of
day doses remaining screen
highlights number of doses left

23. Total screen low dose
19. Night moisturizer doses remaining

10, 05 and 06 doses flash low dose

Pilih jumlah
4. Selecthari
night travel
5. Dose loadin
• Tekan tombol tanda panah kiri atau kanan
(
) untuk menampilkan jumlah hari yang
diinginkan.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.
nightsAnda
of travel scolled
though
and
CATATAN:
dapat
memilih
maksimal
nights selected through the select button
7 hari. Anda tidak dapat memilih lebih dari
dosis produk yang tersisa.

9. Serum doses remaining

10. Serum low

Pilih jumlah
malam
5. Dose loading
• Tekan tombol tanda panah kiri atau kanan
(
) untuk menampilkan jumlah hari yang
diinginkan.
serum doses remaining screen
• Tekan tombol
( number
) untuk
memastikan.
highlights
of doses
left

6-10 dose
alerts need

Saat ini, perangkat siap untuk memberikan
travel
dose loading
screen
for perjalanan
jumlah produk
yang
tepat
untuk
cartridge doses
preparation
14. Day moisturizer
remaining
15. Day moistu
Anda.
CATATAN:
Anda dapat memilih maksimal
10. Serum low dose
7 hari. Anda tidak dapat memilih lebih dari
dosis produk yang tersisa.
day doses remaining screen

1-5 dose

highlights number of doses left
alerts need
Mengeluarkan
Serum
• Buka penutup
wadah
Serum.
6-10 doses
remaining
logo flashes
need of replacement cartridge
• Letakkan alerts
wadah
di tempat yang telah
19. Night moisturizer doses remaining
20. Night mois
disediakan*.
• Tampilan
untuk memastikan akan muncul.
15. Day moisturizer low dose
• Tekan tombol ( ) saat siap mengeluarkan
serum.
• Alat Anda akan mengeluarkan Serum
dalam jumlah
cukup screen
untuk siang dan
nightyang
doses remaining
6 - 10 dos
highlights
numberwaktu
of doses left
alerts need
malam sesuai
dengan
perjalanan
Anda.
1-5 doses remaining logo flashes
alerts need of replacement cartridge
• Tunggu sampai
suara berhenti sebelum
24. Standby
mengeluarkan wadah.
• Jika alat Anda tidak mengeluarkan
20. Night moisturizer low dose
serum, naikkan Wadah Perjalanan
mendekat ke sensor di wadah
melengkung.
product enters standby mode

*Ketika menaruh
dalam tempat yang ditentukan untuk mendapatkan
indicators to alertwadah
users
produk, night
posisikan
penutup
ke permukaan datar
untuk menyeimbangkan wadah
doses remaining screen
6 - 10 doses remaining logo flashes
highlights number of doses left
alerts need of replacement cartridge
pada tempatnya.
page 10

travel do
car
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5

6

Mengeluarkan Pelembab Pagi
• Buka penutup wadah Pelembab Pagi.
• Letakkan wadah di tempat yang telah
disediakan.*
• Tampilan untuk memastikan akan muncul.
• Tekan tombol ( ) saat Anda menginginkan
alat mengeluarkan pelembab.
• Alat Anda akan mengeluarkan jumlah
Pelembab Pagi yang cukup untuk
perjalanan Anda.
Mengeluarkan Pelembab Malam
• Buka penutup wadah Pelembab Malam.
• Letakkan wadah di tempat yang telah
disediakan.*
• Tampilan untuk memastikan akan muncul.
• Tekan tombol Pilih ( ) saat Anda
menginginkan Alat mengeluarkan
pelembab.
• Alat Anda akan mengeluarkan jumlah
Pelembab Malam yang cukup untuk
perjalanan Anda.

* Untuk memastikan Anda menaruh wadah dengan benar di bawah tempat yang
ditentukan, pastikan penutup menyentuh permukaan di mana Anda menaruh
alat Anda.

SEKARANG ANDA MEMILIKI SEMUA PRODUK YANG
ANDA BUTUHKAN UNTUK PERJALANAN ANDA.
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MENGELUARKAN CARTRIDGE ANDA*
Ketika Anda telah menggunakan produk yang disediakan untuk 30 hari, Anda
dapat memasang cartridge pengganti dengan langkah-langkah mudah berikut
ini:

1

Mengeluarkan Set Cartridge Serum Anda dari perangkat.
• Buka penutup pada perangkat.
• Menggunakan kedua jari telunjuk secara bersamaan, tarik tab
Serum ke arah Anda untuk melepaskan Set Cartridge Serum.
Lepaskan semua set. (Anda akan menerima set yang baru setiap
bulan).

2

Mengeluarkan cartridge pelembab
pagi dan malam dari perangkat
• Tekan kembali pada tab yang sesuai
sampai setiap cartridge lepas. Buang
cartridge.

PERHATIAN: Perangkat Anda secara otomatis menghitung jumlah dosis yang tersisa.
Saat Anda memasukkan cartridge, perangkat akan menanyakan apakah cartridge
tersebut baru. Jika Anda memilih YA, namun ternyata bukan cartridge baru, perangkat
akan menyiapkan produk, sehingga menyebabkan pengeluaran produk yang berlebih.
(Lihat bagian Memasang Cartridge Baru untuk informasi lebih lengkap). Jika Anda
memilih TIDAK, namun ternyata cartridge tersebut baru, perangkat akan menyiapkan
produk perawatan berikutnya namun tidak mengeluarkannya.
* Dalam proses paten.
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MENGUBAH PENGATURAN PERANGKAT
Anda dapat mengubah pengaturan waktu, bahasa serta modul penggunaan
kapan saja.
MENGUBAH PENGATURAN WAKTU ANDA

1

2

3

• Tekan tombol Menu ( ).
• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi ke layar Pengaturan.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

) untuk
• G unakan tombol panah (
menavigasi ke layar Pengaturan
Waktu.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

) untuk
• G unakan tombol panah (
untuk memilih antara format 12 atau
24 jam.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.
Jika Anda memilih format 12 jam, pilih
antara a.m atau p.m

4

• Sesuaikan jam menggunakan tombol
tanda panah kiri ( ) untuk menurunkan
dan tanda panah kanan ( ) untuk
menaikkan, lalu tekan ( ).
• Sesuaikan menit dengan menggunakan
tombol tanda panah kiri ( ) untuk
menurunkan dan tanda panah kanan
( ) untuk menaikkan, lalu tekan ( ).

CATATAN: Penting bagi Anda untuk memasukkan waktu Anda saat ini ke perangkat
ageLOC Me™ untuk memberikan perawatan siang dan malam yang sesuai.
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MENGUBAH PENGATURAN BAHASA ANDA

1

2

3

• Tekan tombol Menu ( ).
• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi ke layar Pengaturan.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi ke layar Pengaturan
Bahasa.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

• G unakan tombol panah (
) untuk
menemukan Bahasa yang Anda
inginkan.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.
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MENGUBAH PENGATURAN MODUL PENGGUNAAN ANDA

Modul Penggunaan Semi-Otomatis
Dalam modul ini, ketika Anda menaruh tangan Anda pada tempat yang
disediakan untuk Pengeluaran Dosis Tunggal, alat ageLOC Me akan bertanya
apakah Anda siap untuk menggunakan produk. Anda perlu menekan tombol
( ) dan menaruh tangan Anda pada tempat yang ditentukan di wadah
melengkung untuk menerima produk. Semua alat diatur menggunakan modul
Semi-Otomatis pada awalnya.
Modul Penggunaan Otomatis
Dalam modul ini, ketika Anda menaruh tangan Anda pada tempat yang
disediakan, alat ageLOC akan mengeluarkan produk secara otomatis.

1

2

2
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• Tekan tombol Menu ( ).
• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi ke layar Pengaturan.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi ke pilihan Otomatis.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

• G unakan tombol panah (
)
untuk memilih YA jika Anda ingin
menggunakan modul pengeluaran
Otomatis atau TIDAK jika Anda tidak
ingin menggunakannya.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

MENGUNCI DAN MEMBUKA ALAT ANDA
Mengunci alat Anda dapat mencegah penggunaan produk yang tidak disengaja.
Anda dapat memilih untuk mengunci alat Anda secara manual agar Anda dapat
membersihkan, memindahkan, membawa alat Anda untuk bepergian, atau
menghemat baterai.
MENGUNCI ALAT ANDA

1

• Tekan tombol Menu ( ).
• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi ke layar Mengunci.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.
CATATAN: Jika Anda tidak ingin
mengunci alat Anda, tekan Menu ( )
atau Kembali ( ).

MEMBUKA ALAT ANDA

1

• Tekan tombol Menu ( ).
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

CATATAN: Saat tidak digunakan dalam 48 jam, alat Anda akan mengunci secara
otomatis; sehingga membantu untuk menghemat baterai.

PERAWATAN ALAT
Alat Anda hanya memerlukan perawatan sederhana dan diciptakan untuk
memudahkan pemakaian harian.
Untuk membersihkan alat Anda:
• Pastikan alat Anda dalam modul Mengunci untuk mencegah penggunaan
produk yang tidak disengaja. (Lihat panduan Mengunci dan Membuka Alat)
• Gunakan kain atau kapas yang sedikit basah untuk membersihkan sisa-sisa
produk dari wadah melengkung serta bagian di atasnya. Keringkan secara
menyeluruh. Simpan di tempat kering.
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MENGGANTI BATERAI
Pastikan Anda menggunakan baterai lithium atau alkaline berkualitas terbaik
untuk alat ageLOC Me™.
Ketika kapasitas baterai sedikit, alat Anda akan
memunculkan simbol baterai sedikit ketika ujung jari
Anda berada pada wadah melengkung atau pada
tombol Menu. Kemudian Anda dapat melanjutkan
penggunaan.
Alat akan mendeteksi saat kapasitas baterai tidak
mencukupi untuk meyelesaikan perawatan Anda. Alat
akan memunculkan simbol baterai habis dan kemudian
layar akan mati.
MENGGANTI BATERAI*

1

• Lepaskan penutup bagian bawah baterai.
• Lepaskan dan buang baterai yang
terpakai.
• Masukan 4 (empat) baterai AA dengan
bagian datar (-) berhadapan dengan
pegas.
• Pasang kembali penutup.
* Pastikan Anda menggunakan baterai lithium atau
alkaline berkualitas terbaik untuk alat ageLOC Me™.

ageLOC Me merupakan perangkat dengan teknologi digital mutakhir. Untuk performa terbaik dan
daya tahan yang lebih lama, selalu gunakan baterai alkalin atau litium dengan kualitas terbaik. Anda
disarankan untuk menggunakan satu set baterai terbaru setiap kali Anda memasang custom cartridge
baru pada perangkat ageLOC Me Anda.
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TIPS PERBAIKAN
MENYETEL ULANG ALAT

Alat Anda akan menyetel ulang jika terjadi masalah.
Ketika alat menyetel ulang, Penyetelan Ulang akan
muncul di layar.
• Pastikan Anda memasang baterai dan cartridge
secara benar.
• Setelah penyetelan ulang selesai, alat akan memunculkan Pengaturan Waktu
di layar. Anda perlu menyetel ulang waktu Anda terkini. (Lihat Mengubah
Pengaturan Alat-Mengubah Pengaturan Waktu Anda).
• Alat akan memunculkan teks Memuat Cartridge Baru dan Anda perlu untuk
memilih YA atau TIDAK.
LAYAR MATI

• Anda mungkin akan mendapati layar mati jika baterai Anda mati. Jika itu
terjadi, ganti baterai Anda.
• Jika Anda mendapati layar Anda mati dengan baterai yang baru, periksa
apakah baterai Anda sudah terpasang dengan benar.
VERSI SOFTWARE

Saat Anda meminta bantuan untuk alat Anda, Anda mungkin akan diminta
untuk memverifikasi versi software Anda.

1

2

• Tekan tombol Menu ( ).
• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi ke layar Pengaturan.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.

• G unakan tombol panah (
) untuk
menavigasi ke layar Versi.
• Tekan tombol ( ) untuk memastikan.
• Versi software Anda akan tertera di
layar.

Untuk bantuan selanjutnya untuk alat Anda, hubungi Beauty Consultant.
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PRECAUTIONS
PENGGUNAAN

• Jangan merendam ageLOC Me Anda di dalam air.
• Jangan menggunakan bahan kimia yang keras pada alat ageLOC Me.
• Ini adalah sistem produk untuk satu pengguna.
• Anak-anak harus diawasi untuk tidak bermain dengan alat ageLOC Me.
SUHU

Jangan pernah meletakkan ageLOC Me dekat atau di atas sebuah radiator, pemanas
atau sumber panas lainnya. Hindari untuk meninggalkan alat Anda pada lingkungan
dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu yang lama. Suhu tempat penyimpanan
alat berkisar antara 0 o - 50 oC (40o - 110oF). Suhu terbaik untuk mengoperasikan
alat ini berkisar antara 5o - 40oC (40o - 110oF).
KESESUAIAN ELEKTROMAGNETIK

Memenuhi persyaratan 2004/108/CE tentang kesesuaian elektromagnetik.
Bagi pengguna di Amerika Serikat: perangkat ageLOC Me memenuhi Bagian
15 Peraturan FCC. Pengoperasian mencakup dua kondisi berikut: (1) alat tidak
mengakibatkan gangguan yang berbahaya, dan (2) alat ini harus dapat mentolerir
gangguan yang timbul, termasuk gangguan yang menyebabkan pengoperasian
yang tidak diinginkan.
PERHATIAN: Alat ini menggunakan baterai. Untuk mengurangi risiko kejutan
listrik, terbakar, api atau cedera, jangan merendam alat di dalam air. Jangan
meletakkan atau menyimpan alat Anda di dekat bak mandi, wastafel atau toilet.
Jangan mengoperasikan alat ini jika rusak.
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERHADAP BATERAI

Untuk performa terbaik, gunakan baterai 1,5V AA lithium atau alkaline berkualitas
terbaik.
• Baterai harus dipasang dengan benar sesuai dengan petunjuk dalam tempat
baterai.
• Jangan menggabungkan baterai lithium dan alkaline.
• Jangan menggabungkan merek baterai yang berlainan.
• Jangan menggabungkan baterai baru dan bekas.
• Hindari penggunaan baterai isi ulang.
• Keluarkan baterai dari alat jika tidak dipakai dalam waktu lama.
• Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.
• Buang baterai sesuai dengan peraturan di negara Anda.
PERBAIKAN

Jangan mencoba untuk memperbaiki alat Anda sendiri. Hal ini akan menghilangkan
garansi yang ada. Tidak ada bagian yang dapat diperbaiki sendiri oleh pengguna
di dalam alat ini. Mohon memperhatikan bagian garansi untuk perbaikan.
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INFORMASI PENGGANTIAN DAN GARANSI
Garansi Terbatas Dua Tahun: Nu Skin menjamin alat Anda bebas dari
kerusakan material dan pengerjaan untuk jangka waktu dua tahun dari tanggal
pembelian produk. Garansi ini tidak mencakup kerusakan karena penyalahgunaan
atau kecelakaan produk. Jika produk mengalami kerusakan sesuai ketentuan
dalam masa garansi dua tahun, hubungi kantor Nu Skin di negara Anda untuk
penggantian alat.
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