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Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! 
Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку 
пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-
сайті www.philips.com/lumea 

Видалення волосся за допомогою світла – один із найефективніших 
методів видалення небажаного волосся на тілі, який гарантує 
довготривалий результат. Цей метод відрізняється від існуючих 
методів видалення волосся у домашніх умовах, оскільки він значно 
сповільнює ріст волосся. Philips Lumea Essential дозволяє видаляти 
небажане волосся на ділянках тіла нижче шиї.

компанія Philips серйозно ставиться до Вашої безпеки. Для 
правильного, безпечного та належного використання перед 
першим застосуванням пристрою прочитайте посібник користувача, 
включаючи всі заходи безпеки та попередження. Цей короткий 
посібник не заміняє посібник користувача, але забезпечує якомога 
легше використання цього виробу.

Зауважте, що цей пристрій підходить не для всіх. розгляньте 
таблицю на звороті цього короткого посібника, щоб визначити, які 
рівні інтенсивності світла підходять для кольору Вашої шкіри та 
волосся на тілі, а також перевірити, чи цей пристрій Вам підходить.

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт 
www.philips.com/support.

Загальний опис

1 Індикатори інтенсивності (1–5)
2 кнопка “увімк./вимк.”
3  Індикатор “Готовий до 

випромінювання”
4 Вентиляційні отвори
5 роз’єм пристрою
6 кнопка випромінювання
7  Отвір для електронних контактів
8  Віконце для випромінювання 

світла із вбудованим УФ-фільтром

9  насадка для тіла (підходить 
для всіх ділянок тіла, 
розташованих нижче шиї)

10  Металевий корпус 
всередині насадки

11 Вбудована система безпеки
12 Електронні контакти 
13 адаптер
14 Мала вилка

У комплекті також: ганчірка для чищення і футляр 
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ЗастосуВання пристрою

Якщо Ви користуєтеся Lumea регулярно, не 
приймайте сонячні ванни. Якщо Ви засмагали на 
сонці, то перш ніж користуватися Lumea Essential, 
зачекайте щонайменше 2 тижні.

Перед використанням Lumea потрібно підготувати 
шкіру, поголивши потрібну ділянку для обробки. 
коли волосся перестане рости (а це зазвичай 
стається після 4–5 процедур) голити шкіру перед 
використанням пристрою більше не потрібно.

Перевірте, чи насадка та віконце для 
випромінювання світла чисті. Якщо на віконці є 
бруд, волосся чи ворсинки, протріть його ганчіркою 
для чищення з комплекту перед використанням.

Встановіть насадку для тіла на місце належним 
чином.

Перед тим як користуватися пристроєм Philips Lumea Essential, 
випробуйте його на шкірі (див. посібник користувача). Випробувавши 
пристрій, зачекайте 24 години та перевірте оброблену ділянку. Якщо 
виникнуть шкірні реакції, для подальшого використання виберіть 
інтенсивність, яка не спричиняє шкірних реакцій.

Вставте штекер у розетку й увімкніть пристрій. 
Потім виберіть рівень інтенсивності світла, який 
підходить для кольору Вашої шкіри. Як вибрати 
відповідне налаштування, дивіться у таблиці 
відповідності на звороті цього короткого посібника.

Щоб налаштувати інтенсивність світла, натискайте 
кнопку “увімк./вимк.” один чи більше разів, поки не 
буде вибрано потрібне налаштування.

Прикладіть Lumea до шкіри під кутом 90 градусів, 
забезпечивши повний контакт зі шкірою. коли 
пристрій повністю торкається шкіри, індикатор 
“Готовий до випромінювання” засвічується 
зеленим світлом.

натисніть кнопку випромінювання для подачі імпуль-
су світла. Заберіть пристрій від шкіри та прикладіть 
його до наступної ділянки, яку потрібно обробити, 
частково накриваючи вже оброблену ділянку. Потім 
знову натисніть кнопку випромінювання.

Lumea Essential Plus дозволяє вибрати режим, який 
потрібно використовувати. Пересування і подача 
імпульсу світла – це основний режим застосування 
пристрою. Ви просто утримуєте натисненою кнопку 
випромінювання, а імпульс світла продовжуватиме 
подаватися у міру пересування. Час підготовки 
пристрою до подачі наступного імпульсу становить 
до 3,5 секунд. Упродовж цього часу заряджання 
індикатор “Готовий до випромінювання” блимає, 
коли пристрій повністю торкається шкіри.
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таблиця із рекомендованими рівнями інтенсивності світла
розгляньте таблицю, щоб визначити, які рівні інтенсивності світла найкраще підходять для кольору Вашої шкіри та волосся на тілі, 
а також перевірити, чи цей метод Вам взагалі підходить. Метод ефективніший за більшої інтенсивності світла. Однак, якщо Ви 
відчуваєте біль або дискомфорт, інтенсивність світла потрібно зменшити. Під дією світла Вам може бути тепло або гаряче, але в 
жодному разі не повинно бути боляче.

Читайте розділ “Протипоказання” у посібнику користувача. У разі використання пристрою можливі виникнення побічних ефектів 
від деяких ліків та зміна стану здоров’я.
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колір шкіри 

колір волосся на тілі

білий/сірий

білий бежевий світло-
коричневий

середньо-
коричневий

темно-
коричневий

коричнювато-
чорний і 
темніший

червоний

світлий блонд

темний блонд/
світло-коричневий

коричневий

темно-
коричневий

чорний

4222_100_1143_2_QSG_A6_v1.indd   4 6/10/13   2:53 PM


		2013-06-10T14:53:40+0200
	Preflight Ticket Signature




