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Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników 
produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej 
przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na 
stronie www.philips.com/lumea 

Technologia depilacji światłem jest jednym z najbardziej skutecznych 
sposobów trwałego usuwania niepożądanego owłosienia. Różnica w 
stosunku do stosowanych obecnie sposobów samodzielnej depilacji 
polega na silnym zahamowaniu odrastania włosów. Urządzenie Philips 
Lumea Essential umożliwia usuwanie zbędnego owłosienia z obszarów 
ciała znajdujących się poniżej szyi.

Firma Philips poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa użytkowników. 
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi, 
w tym ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, w celu 
prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Ta skrócona 
instrukcja obsługi nie zastępuje instrukcji obsługi, ale bardzo ułatwia 
korzystanie z produktu.

Należy pamiętać, że nie każdy może używać tego urządzenia. Skorzystaj 
z tabeli znajdującej się z tyłu skróconej instrukcji obsługi, aby dobrać 
właściwą intensywność światła do koloru skóry i włosów na ciele oraz 
aby sprawdzić, czy możesz korzystać z urządzenia.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy, odwiedź stronę 
www.philips.com/support.

OPIS OGÓLNY

1 Wskaźniki intensywności (1–5)
2 Wyłącznik
3 Wskaźnik gotowości do błysku
4 Otwory wentylacyjne
5 Gniazdo urządzenia
6 Przycisk błysku
7 Otwór na styki elektryczne
8  Okienko emisji światła z 

wbudowanym filtrem UV

9  Nasadka do ciała (odpowiednia  
do całego ciała poniżej linii szyi)

10  Metalowa ramka wewnątrz 
nasadki

11  Wbudowany system 
bezpieczeństwa

12 Styki elektryczne 
13 Zasilacz
14 Mała wtyczka

Dodatkowo: szmatka do czyszczenia i etui 



ZASADY UŻYWANIA

W przypadku regularnego korzystania z urządzenia 
Philips Lumea Essential unikaj opalania się. Po 
opalaniu odczekaj co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem urządzenia Lumea Essential.

Przed użyciem urządzenia Lumea przygotuj skórę, 
goląc wybrany obszar poddawany zabiegowi. Kiedy 
włosy przestaną odrastać — co zwykle następuje po 
4–5 zabiegach — golenie przed użyciem urządzenia 
nie będzie już konieczne.

Sprawdź, czy nasadka i okienko emisji światła są 
czyste. Jeśli są zanieczyszczone brudem, włosami lub 
włóknami, wyczyść je przy użyciu dołączonej szmatki.

Prawidłowo załóż nasadkę do ciała z powrotem na 
urządzenie.

Przed użyciem urządzenia Philips Lumea Essential przeprowadź test  
na skórze (patrz instrukcja obsługi). Po zakończeniu testu odczekaj  
24 godziny i sprawdź, czy na skórze nie występuje odczyn. Jeśli zauważysz 
jakąkolwiek reakcję skórną, podczas następnej sesji wybierz najwyższe 
ustawienie intensywności, które nie spowodowało tej reakcji.

Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i włącz 
urządzenie. Następnie wybierz poziom intensywności 
światła odpowiadający odcieniowi skóry. Wybierz 
odpowiednie ustawienie na podstawie tabeli 
znajdującej się z tyłu skróconej instrukcji obsługi.

Aby dostosować intensywność światła, naciśnij 
odpowiednią liczbę razy wyłącznik do czasu, gdy 
zostanie wybrane odpowiednie ustawienie.

Przyłóż urządzenie Lumea do skóry pod kątem 
prostym, tak aby miało pełną styczność się ze 
skórą. Wskaźnik gotowości do błysku zaświeci się 
na zielono, gdy urządzenie będzie w prawidłowej 
pozycji.

Naciśnij przycisk błysku, aby wyzwolić błysk. Podnieś 
urządzenie i przyłóż je do następnego obszaru ciała, 
który ma zostać poddany zabiegowi. Upewnij się, że 
dany obszar nakłada się częściowo na wcześniejsze 
miejsce. Następnie ponownie naciśnij przycisk błysku.

Urządzenie Lumea Essential Plus (SC1992) umożliwia 
wybór preferowanego trybu działania. Głównym 
trybem jest tryb przesunięcia i błysku. W tym trybie 
użytkownik trzyma naciśnięty przycisk błysku, a błyski 
są wyzwalane w trakcie przesuwania urządzenia. 

Po każdym błysku musi upłynąć maks. 3,5 sekundy, 
zanim urządzenie będzie gotowe do następnego błysku. 
Podczas tego czasu ładowania wskaźnik gotowości do 
błysku miga, gdy urządzenie ma pełną styczność ze skórą.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Tabela z zalecanymi poziomami intensywności światła
Skorzystaj z tabeli, aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla koloru swojej skóry i włosów na ciele, a także w celu 
sprawdzenia, czy ta metoda jest odpowiednia. Metoda daje lepsze rezultaty w przypadku większych intensywności, ale w przypadku 
uczucia bólu bądź dyskomfortu należy zmniejszyć intensywność światła. Impuls światła może dawać na skórze poczucie ciepła lub gorąca, 
ale nie powinien być bolesny.

Zapoznaj się z częścią „Przeciwwskazania” w instrukcji obsługi. Niektóre leki i problemy zdrowotne mogą powodować wystąpienie 
niepożądanych reakcji w przypadku użycia urządzenia.
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Kolor włosów na ciele

Odcień skóry

Biały

Biały/szary

Czerwony

Jasny blond

Brązowy

Ciemnobrązowy

Czarny

Ciemny blond/
jasnobrązowy

Beżowy Jasnobrązowy Brązowy Ciemnobrązowy Brązowoczarny  
lub ciemniejszy


