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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie ageLOC® LumiSpa™ służy wyłącznie do 
użytku przez osoby dorosłe.  Osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, czuciowych czy psychicznych, 
jak również osoby bez doświadczenia i dzieci powyżej 
16 roku życia mogą korzystać z tego urządzenia jedynie 
pod nadzorem innej osoby odpowiedzialnej za ich 
bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją obsługi, pod 
warunkiem zapoznania się z możliwym ryzykiem.  
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się 
urządzeniem ageLOC® LumiSpa™. Urządzenie nie 
może być czyszczone przez dzieci.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO 
UŻYWANIA
•   Nie używaj rozłączalnego zasilacza w wilgotnym 

otoczeniu, przy wannie, prysznicu, basenie czy innych 
miejscach z wodą. Przechowuj zasilacz tak, aby nie 
wpadł do wody. 

•   Urządzenie ageLOC® LumiSpa™ może być używane 
pod prysznicem oraz w innym wilgotnym otoczeniu.  
Stacja ładująca nie może być narażona na kontakt 
z wodą.
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•   ageLOC® LumiSpa™ zawiera niewymienne baterie.  
Aby naładować baterie, należy używać zasilacza 
dołączonego do opakowania. Podłącz przewód 
zasilający do stacji ładującej.  Podłącz zasilacz do 
gniazdka sieciowego i ładuj urządzenie przez minimum 
12 godzin.  W pełni naładowane urządzenie powinno 
działać przez przynajmniej tydzień.  

•   Nie należy kłaść urządzenia w pobliżu kaloryfera, 
grzejnika lub innego źródła ciepła.  Nie zostawiaj 
urządzenia w nagrzanym lub wychłodzonym 
pomieszczeniu.  Zaleca się, aby urządzenie było 
przechowywane w temperaturze od 10°C do 45°C. 
Dla lepszej wytrzymałości baterii, radzimy chronić 
urządzenie przed temperaturami powyżej 30°C.

•   Nie należy używać silnych środków chemicznych i 
szorstkich materiałów razem z ageLOC® LumiSpa™.

•   Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•   Nie używaj sprzętu, jeśli silikonowa głowica została 

uszkodzona.
•   Korzystaj z urządzenia zgodnie z zaleceniami, bez 

nanoszenia nadmiernej ilości produktu na twarz dla 
lepszej skuteczności silikonowej głowicy.
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•   Korzystaj z urządzenia tak długo, jak zostało to 
określone.  Nie używaj sprzętu częściej niż jest to 
zalecane.

•   Przesuwaj urządzenie od jednego obszaru do 
następnego, nie przekraczając zalecanego czasu 
użycia.

•   Korzystaj z urządzenia zgodnie ze wskazówkami, 
nie stosując go na podrażnionej skórze lub wypukłych 
pieprzykach.

•   Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli sprawia ono 
wrażenie zepsutego.

•   Nie używaj mokrego kabla zasilającego.
•   Nie dotykaj stacji ładującej mokrymi rękami.
•   Regularnie myj uchwyt.
•   Nie używaj silikonowych głowic z innymi osobami.
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UWAGA: Ilustracje nie odzwierciedlają  
rzeczywistych rozmiarów urządzenia.

CZęŚCI URZĄDZENIA

Silikonowe głowice

Uchwyt

Przycisk On/Off

Kontrolki ładowania

Stacja ładująca

Rozłączalny kabel zasilający
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ageLOC® LumiSpa™ silikonowe GŁOWICE 
i ageLOC® aktywacyjne PRODUKTY 
oczyszczające
ageLOC® LumiSpa™ oferuje różne silikonowe głowice 
i produkty oczyszczające, aby móc dopasować je do 
twojej skóry. 
Silikonowe głowice
Każda silikonowa głowica ageLOC® LumiSpa™ posiada 
delikatną, nie powodującą ścierania silikonową powłoczkę. 
Głowice występują w dwóch opcjach: Normalna i twarda. 

Normalna 
Dla cery normalnej 
i mieszanej        

Twarda
Dla cery tłustej

Produkty oczyszczające 
Aktywacyjne produkty oczyszczające ageLOC® LumiSpa™ 
zostały dobrane tak, aby pasowały do urządzenia 
ageLOC® LumiSpa™. Do wyboru jest kilka produktów 
oczyszczających ageLOC® LumiSpa™, dla różnych 
typów skóry i osobistych preferencji. Odwiedź stronę 
nuskin.com, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
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•  Kontrolki znajdujące się na 
uchwycie określają poziom 
naładowania. 
Pomarańczowa lampka 
wypełniająca dolną część 
uchwytu sygnalizuje niski 
poziom naładowania 
akumulatora.

•  Gdy akumulator się 
rozładuje, na dolnej części 
uchwytu zaświeci się 
pomarańczowa kontrolka  , 
po czym zamigocze dwa 
razy i zgaśnie. Dla 
bezpieczeństwa 
akumulatora, kontrolki 
zaświecą tylko przy 
pierwszej i drugiej próbie 
włączenia urządzenia.  
Później sprzęt nie będzie w 
żaden sposób reagował.

•  W trakcie ładowania, lampki kontrolne na 
uchwycie zaświecą na 15 sekund,  po czym 
przycisk On/Off zacznie pulsować, sygnalizując, 
że urządzenie się ładuje.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA 
AGELOC® LUMISPA™  
1
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•  Przed postawieniem urządzenia ageLOC® 
LumiSpa™ na stacji ładującej, upewnij się, że 
głowica i uchwyt są suche.

•  Podłącz przewód zasilający do stacji ładującej.  
Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego i ładuj 
urządzenie przez minimum 12 godzin.  W pełni 
naładowane urządzenie powinno działać od 7 do 
10 dni.  Nie używaj zasilacza w wilgotnym 
otoczeniu.

•  Po ustawieniu urządzenia na stacji ładującej, 
lampki kontrolne na uchwycie zaświecą się i po 
chwili zgasną, a przycisk On/Off będzie 
podświetlony.   Następnie przycisk On/Off 
zacznie wolno pulsować, sygnalizując, że 
urządzenie się ładuje.

•  Przycisk On/Off będzie się świecił, gdy 
urządzenie zostanie naładowane.
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OSTrZEŻENIE: Aby 
akumulatory użyte w 
ageLOC® LumiSpa™ działały 
poprawnie, muszą być 
naładowane przynajmniej do 
minimalnego poziomu. Dla 
lepszej żywotności 
akumulatora należy ładować 
urządzenie za każdym razem, 
gdy pojawia się informacja o 
słabej baterii oraz unikać 
kilkumiesięcznych przerw w 
jego używaniu.  
Gdy nacisk głowicy na skórę 

jest za duży, urządzenie automatycznie przestanie 
działać, po czym raz wolno zawibruje.  Należy 
unieść lekko urządzenie, aby wznowić jego 
działanie.
Jeśli będziesz zbyt mocno oczyszczać twarz, 
głowica się zatrzyma, a urządzenie zawibruje szybko 
kilka razy.  Aby wznowić jego działanie, przesuń 
urządzenie po skórze wolnymi, szerokimi ruchami i 
omijaj okolice oczu.
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2

Mocowanie głowicy
•  Złap głowicę z dwóch 

stron.
•  Ustaw głowicę tak, aby jej 

środek nakładał się na 
czarną, obracającą się 
końcówkę, umieszczoną 
na uchwycie.

•  Dociśnij delikatnie 
główkę, aż do usłyszenia 
charakterystycznego 
kliknięcia.

Zdejmowanie głowicy
•  Złap głowicę z dwóch 

stron.
•  Delikatnie pociągnij 

główkę ku górze, aż 
uwolni się z uchwytu.

MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE  
SILIKONOWEJ GŁOWICY
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ageLOC® LumiSpa™ należy używać dwa razy 
dziennie.  Dla lepszych efektów zalecamy 
stosowanie rano i wieczorem.      

ETAP PIErWSZY
• Zmocz twarz letnią wodą.
•  Nałóż produkt oczyszczający 

na skórę, omijając okolice 
oczu.

ETAP DrUGI
•  Zamocz głowicę urządzenia 

pod bieżącą wodą, a 
następnie włącz, naciskając 
przycisk On/Off. 

•  Każda z czterech lampek 
kontrolnych wokół głównego 
przycisku powinna się 
zaświecić, po czym głowica 
zacznie wolno wykonywać 
ruchy oscylacyjne, nabierając 
odpowiedniej szybkości.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA  
AGELOC® LUMISPA™



13

•  Powoli przesuwaj silikonową głowicę 
po twarzy szerokimi ruchami. Nie 
należy stosować ruchów 
szorujących, przesuwać urządzenia 
w szybkim tempie czy za mocno je 
przyciskać do twarzy. Należy 
pamiętać o omijaniu okolic oczu.

•  ageLOC® LumiSpa™ zatrzyma się 
trzy razy co 30 sekund, aby 
przypomnieć o przeniesieniu 
urządzenia z jednej części twarzy na 
drugą.

ETAP TrZECI
•  Po zakończeniu oczyszczania 

urządzenie automatycznie się 
wyłączy.

•  Opłucz twarz wodą, aby zmyć 
pozostałości produktu do mycia.

UWAGA
Aby zatrzymać urządzenie w dowolnym momencie, 
wystarczy raz nacisnąć przycisk On/Off. Aby 
wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk On/Off 
przez dwie sekundy. ageLOC® LumiSpa™ jest 
odpowiednie do zmywania makijażu.  Należy 
jednak pamiętać o omijaniu okolic oczu.

1

2 3

4
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CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
AGELOC® LUMISPA™
PO kAŻDYM UŻYCIU:

•   Zdejmij głowicę.  Opłucz ją delikatnie 
wodą, jednocześnie usuwając resztki 
produktu do twarzy. Dokładnie 
wytrzyj głowicę myjką.

• Opłucz urządzenie wodą.  

•  Wytrzyj urządzenie myjką.

•  Po wytarciu obu części, zamocuj 
ponownie głowicę.

•  Jeśli urządzenie jest suche, postaw 
je na stacji ładującej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Urządzenie: ageLOC® LumiSpa™ 
•  Zasilacz sieciowy:
 •   Wejście: Napięcie znamionowe 100-240 V~, 

Częstotliwość znamionowa 50-60 Hz, Prąd 
znamionowy 0,3 A

 •   Wyjście: 5,9 V  1000 mA.  Musi być  
zasilane przewodem o napięciu znamionowym 
bardzo niskim (SELV - Safety Extra-Low 
Voltage) 5,9V  .  

•  Stacja ładująca:
 •  Wejście: 5.9V  1000mA
•  Urządzenie ageLOC® LumiSpa™:
 •  Wejście: 5.9V  1000mA
Urządzenie posiada akumulator. Akumulator ładuje 
się w środku urządzenia.  Aby akumulatory użyte 
w ageLOC® LumiSpa™ działały poprawnie, muszą 
być naładowane przynajmniej do minimalnego 
poziomu.  Dla lepszej żywotności akumulatora 
należy ładować urządzenie za każdym razem, gdy 
pojawia się informacja o słabej baterii oraz unikać 
kilkumiesięcznych przerw w jego używaniu.  
Kompatybilność elektromagnetyczna:  Urządzenie 
jest zgodne z dyrektywą europejską 2014/30/EU
Bezpieczeństwo:  Urządzenie jest zgodne z 
dyrektywą niskiego napięcia 2014/35/EU  
Waga urządzenia i akumulatora:  214,28 g
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NAPrAWA
Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.  
Może to doprowadzić do utraty gwarancji.  
Wewnątrz nie ma części do obsługi przez 
użytkownika.  Więcej informacji w obsłudze usług 
gwarancyjnych.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA
Urządzenie ageLOC® LumiSpa™ należy 
zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi 
zasadami. AgeLOC® LumiSpa™ nie może być 
wyrzucane razem z odpadami domowymi, 
ponieważ zawiera części elektroniczne i akumulator 
niklowo-metalowy-wodorkowy.  Prosimy skorzystać 
z usług lokalnych firm zajmujących się wywozem 
odpadów, gdy urządzenie nie będzie się już 
nadawać do użytku.  Niektóre z części mogą być 
przetworzone lub odzyskane.
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GWARANCJA
Ograniczona dwuletnia gwarancja: Nu Skin® 
gwarantuje brak jakichkolwiek usterek, wad 
wykorzystanych materiałów lub błędów 
technicznych w okresie dwóch lat od daty 
dostarczenia urządzenia.  Niniejsza gwarancja nie 
obejmuje uszkodzeń spowodowanych 
nieprawidłowym użyciem lub wypadkiem podczas 
stosowania.  Jeżeli urządzenie przestaje 
funkcjonować prawidłowo w ciągu dwuletniego 
okresu objętego gwarancją, należy skontaktować się 
z lokalnym biurem Nu Skin® w celu dokonania 
naprawy urządzenia lub jego wymiany.  Konieczne 
może być w takiej sytuacji okazanie formalnego 
dowodu zakupu, na którym określona będzie data 
dostarczenia urządzenia.  Nu Skin® zastrzega sobie 
prawo do dokonania przeglądu stanu urządzenia 
Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa ustawowe 
obowiązujące w poszczególnych krajach zakupu, 
prawa te podlegają ochronie.  Gwarancja 
obowiązuje w następujących krajach: Austria, 
Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, 
Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, 
Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.



 
Zasady utylizacji zużytych elektrycznych i elektronicznych sprzętów 
(stosowane w Unii Europejskiej oraz innych krajach Europy z innymi 
programami zbierania odpadów)
Ten symbol występujący na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, 
że produkt nie może być utylizowany wraz z odpadami gospodarstwa 
domowego. Zamiast tego należy przekazać zużyty produkt do 
odpowiedniego punktu recyklingu elektrycznych i elektronicznych 
odpadów. Zapewniając odpowiednią utylizację tego produktu, 
pomożesz ograniczyć negatywne konsekwencje dla środowiska i 
zdrowia ludzi, które w innym wypadku mogłyby nastąpić z winy 
niewłaściwego postępowania z odpadami.  Recykling pomoże w 
zachowaniu naturalnych zasobów ziemi. Aby uzyskać więcej informacji 
o recyklingu tego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym 
przedsiębiorstwem utylizującym odpady.

Znaczek CE jest dowodem, że producent sprawdził produkt pod kątem 
wymagań UE pod kontem bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i 
środowiska. To znak, że produkt jest zgodny z normami Unii oraz dostał 
pozwolenie na bycie rozpowszechianym na rynkach europejskich.

Znaczek EAC (Euroazjatycki znak zgodności) musi być umieszczony na 
produkcie, aby zaznaczyć jego zgodność z  warunkami unii celnej.
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