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ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Light-based hair removal is one of the most effective methods to
treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from
current home hair removal methods because it significantly reduces hair
regrowth. Philips has been investigating this method together with leading
dermatologists for over 15 years.You can now use this innovative technology
comfortably in the privacy of your own home, whenever you want.
This appliance has been specifically designed and optimised for use by
women, but can be used by men as well.
Philips Lumea Essential enables treatment of unwanted hair on body areas
below the neckline.
Philips Lumea Essential is designed for use by one person only.
For more information about Philips Lumea Essential, see www.philips.com/
lumea. Check our homepage regularly for updates.
Benefits
This appliance provides the following benefits:
Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use
Philips Lumea Essential uses a light-based technology called ‘Intense Pulsed
Light’ (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal
and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Essential now
brings this innovative technology to the comfort of your home.
Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness
This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and
silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction after
just two treatments. Optimal results were generally achieved after four
to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to
treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results
last varies from person to person. For more information, see section ‘How
to achieve optimal results’ in chapter ‘Using the appliance’.
Gentle treatment, even on sensitive body areas
Philips Lumea Essential has been developed in close cooperation with
leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the
most sensitive body areas.
No replacement parts needed, no hidden costs
Philips Lumea Essential is equipped with a high-performance lamp which
does not require replacement. This lamp can generate over 100,000 flashes
and should enable you to continuously maintain results for more than
5 years* while saving money on expensive replacement lamps.
*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for
one user.
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How Philips’ Intense Pulsed Light technology works
Hair growth
Hair growth rates differ from person to person, depending on age,
metabolism and other factors. However, everyone’s hair normally grows in
3 phases.
1 Growing phase (anagen phase)
The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of
melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair.
Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of
the Intense Pulsed Light technology. Only hairs in the growing phase are
susceptible to treatment with light.
2 Degradation phase (catagen phase)
Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.
3 Resting phase (telogen phase)
The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains
at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a
new hair.
Working principle
-- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin.
The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses.
The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This
process stimulates the hair to go into the resting phase.
-- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited.
Hairs can take one or two weeks to shed.

--

Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since
only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.
During a treatment, hairs on the treated area are usually in different
stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to
repeat the treatment once every two weeks for the first two months.
An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin
and ensures that the appliance is safe for the skin.
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General description (Fig. 5)
1 Intensity lights (1- 5)
2 On/off button
3 ’Ready to flash’ light
4 Air vents
5 Appliance socket
6 Flash button
7 Openings for electronic contacts
8 Light exit window with integrated UV filter
9 Electronic contacts
10 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)
11 Metallic frame inside the body attachment
12 Integrated safety system
13 Adapter
14 Small plug
15 Pouch
Also included: cleaning cloth
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
-- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this
appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower
or a filled swimming pool).
-- Keep the appliance and the adapter dry.
-- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
-- Never insert any objects into the appliance.

Warning
-- This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
-- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
-- The appliance is not intended for children under the age of 15 years.
Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with
the consent and/or assistance of their parents or the persons who have
parental authority over them. Adults from 19 years and older can use
the appliance freely.
-- Only use the adapter supplied.
-- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
-- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to
replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
-- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the
original type in order to avoid a hazard.
-- Do not use the appliance if the glass of the light exit window is broken.
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To prevent damage
-- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
-- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
-- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm
environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
-- Store the appliance in the pouch supplied so that it does not become dusty.
-- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always
switch off the appliance after use.
-- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several
hours, to prevent damage.
-- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause
severe damage to the body attachment and/or the light exit window.
Only flash when the appliance is in contact with skin.
Caution
-- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to
avoid the risk of eye damage.
-- Use this appliance only at settings suitable for your skin type (see the
table in section ‘Recommended light intensities’ of chapter ‘Preparing
for use’). Use at higher settings than those recommended can increase
the risk of skin reactions and side effects.
-- This appliance is only intended for removing unwanted human body
hair from areas below the neckline. Do not use it for any other purpose.
-- Make sure the skin in the area to be treated is clean, dry and free from
creams, lotions and other cosmetics. If the skin is not clean and dry, the
integrated safety system may not work as intended and the appliance
may not flash or may flash unintentionally.
Keep the following things in mind to avoid compromising the
lifetime of your Philips Lumea Essential:
-- Do not expose the appliance to ambient temperatures lower than
15°C or higher than 35°C during use.
-- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the
appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance,
but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with
your treatment. After 5 minutes the appliance switches off automatically.
Then let it cool down for another 10 minutes.
-- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips
for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an
extremely hazardous situation for the user.
-- Do not use the appliance if any of the situations mentioned in section
‘Contraindications’ apply to you.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulationsregarding exposure to electromagnetic fields.
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Contraindications
For whom is Philips Lumea Essential NOT suitable?
Philips Lumea Essential is not designed for everyone. If any of the following
is true for you, then this appliance is not suitable for you to use!
Do not use the appliance if you are pregnant or breast feeding.
Philips Lumea Essential has not been tested on pregnant women, therefore
we advise you not to use the appliance if you are pregnant or breast
feeding. Hormonal changes could increase the sensitivity of your skin and
the risk of injury to the skin.
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or
hair colour, i.e.:
-- If you are of skin type V (you rarely get sunburnt, you tan very well and
your skin colour is dark brown) or if you are of skin type VI (you rarely
or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is
brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing
skin reactions, such as discolourations, strong redness or burns, when
you use Philips Lumea Essential. See also chapter ‘Using the appliance’,
section ‘Possible side effects and skin reactions’ and consult the
‘Recommended light intensities table’ in the quick start guide.
-- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white,
grey or red. The treatment will not be effective.
Never use the appliance if you suffer from any of the diseases
listed below, i.e.:
-- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history
of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
-- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas
to be treated.
-- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid
scar formation or a history of poor wound healing.
-- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of
varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
-- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic
reaction.
-- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles,
open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and
haematomas in the areas to be treated.
-- If you have had surgery in the areas to be treated.
-- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
-- If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive
heart disease.
-- If you have any bleeding disorder.
-- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV
infection or AIDS).
Never use the appliance if you take any of the medications
listed below, i.e.:
-- If your skin is currently being treated with or has recently been treated
with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs),
topical isotretinoin and azelaic acid.
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-- If you have taken any form of isotretinoin such as Accutane® or
Roaccutane® in the last six months.This treatment can make skin more
susceptible to tears, wounds and irritations.
-- If you are on painkillers, which reduce the skin’s sensitivity to heat.
-- If you are taking photosensitising agents or medications, check the
package insert of your medicine and never use the appliance if it is
stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions
or if you have to avoid sun when taking this medicine.
-- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin,
in a manner that does not allow you to stop using them at least one
week prior to each treatment with Lumea.
-- If you take immunosuppressive medications.
Never use the appliance on the following areas:
-- On the face.
-- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the
nostrils and ears. See chapter ‘Using the appliance’, section ‘Using the
appliance in the bikini area’.
-- Men must not use it on the scrotum or face.
-- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers,
subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
-- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars or other
skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn
and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify
skin-related diseases (e.g. skin cancer).
-- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and
a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation).
-- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin
reactions. See chapter ‘Using the appliance’, section ‘Possible side effects
and skin reactions’.
Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 2 weeks) or
fake-tanned skin
-- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This
applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning
methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are
tanned or are planning to tan, see chapter ‘Preparing for use’, section
‘Tanning advice’.
Note:This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the
appliance we advise you to consult a doctor.
Preparing for use
For optimal results, prepare the areas on which you intend to use the
appliance in the manner described below.
Preparing treatment areas
1 Shave the areas you intend to treat as long as these areas still show
hair regrowth.
Note: Do not use depilatory creams instead of shaving.
Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g
epilating), you can start the treatment right away. In this case, we advise you to
shave in between treatments for optimal results.
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Please note that treatment on unshaved or improperly shaved
areas has a number of undesired effects:
-- The light exit window and body attachment may become
contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window
and body attachment can reduce the life and efficacy of the appliance.
Contamination of the light exit window can also cause the treatment to
become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
-- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.
2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free
from oily substances (e.g. residues of deodorants, lotions, perfumes,
tanning creams and sunscreens).
3 Check the appliance, especially the light exit window and
body attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any
contamination, clean the appliance according to the instructions in
chapter ‘Cleaning and maintenance’.
If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive
to IPL than that of others. This may cause the IPL treatment to feel
uncomfortable or it may lead to other unwanted side effects. We advise
you to wait until the irritation has disappeared.
4 Once the hairs stop growing back, which usually happens after
4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the
appliance.
Light intensity
Unlike professional light-based appliances, Philips Lumea Essential has been
developed for consumer use and its light pulses are gentler. Therefore you
can expect a convenient and effective treatment at a light intensity that
you find comfortable.
Philips Lumea Essential provides five different light intensities. Adjust the
light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find
comfortable.
The recommended light intensities table below helps you to establish the
right light intensity.
1 Consult the table below to determine which light intensities are
appropriate for your skin and body hair colour.
Tip:You can put the table in the quick start guide on your skin and compare it
with your skin colour.
Tip:We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.
2 Reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.
Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their
skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended
for persons with darker skin.
The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be
painful. Different body areas may require different light intensities, see
to the table below. To prevent skin reactions, see chapter ‘Using the
appliance’, section ‘Possible side effects and skin reactions’.
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Recommended light intensities (1-5)
In the table below, ‘x’ means that the appliance is not suitable for you.
Note:The colour of your skin may change, for example because your skin
has been exposed to tanning. It may then be darker than during the previous
treatment.Therefore it is important that you check the setting to be used
before every treatment and per area. Some areas may be darker than others.
Body hair colour:  

Dark blond/light brown/
brown/dark brown/black

white/grey/red/light
blond

White (always sunburn, no tanning)

4/5

x

Beige (easy sunburn, minimal tanning)

4/5

x

Light brown (sometimes sunburn, good tanning) 4/5

x

Mid brown (rarely sunburn, fast and good
tanning)

x

Skin colour and characteristics:

1/2/3

Dark brown (rarely sunburn, very good tanning) x

x

Brownish black and darker (rarely to never
sunburn, very dark tanning)

x

x

Important
To check whether Philips Lumea Essential is suitable for you, see section
‘For whom is Philips Lumea Essential not suitable?’.
Tanning advice
-- Avoid sunbathing when you use Philips Lumea Essential
regularly (every two weeks).
Sunbathing can cause skin to darken (tan) or can cause sunburn (reddening
of the skin). Using Philips Lumea Essential on darkened (tanned) and/or
sunburned skin increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See
chapter ‘Using the appliance’, section ‘Possible side effects and skin reactions’.
-- Sun exposure before treatment: Wait 2 weeks and perform
a skin test.
Wait at least 2 weeks after sunbathing before you use the appliance.
Perform a skin test (see chapter ‘Using the appliance’, section ‘First use and
skin test’) on the area to be treated to determine the appropriate light
intensity. Failure to do so increases the risk of developing skin reactions
after treatment with Philips Lumea Essential.
-- Sun exposure after treatment: Wait 48 hours before
sunbathing after treatment with Philips Lumea Essential.
Wait at least 48 hours after treatment before you expose treated areas
to the sun. Even after 48 hours, make sure that the treated skin shows no
adverse reaction to the treatment before you expose it to the sun. Cover
treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in
the two weeks after treatment. Exposing treated areas to sunlight without
protection immediately after treatment increases the risk of adverse side
effects and skin reactions. See chapter ‘Using the appliance’, section ‘Possible
side effects and skin reactions’.
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-- Tanning with artificial light
Follow the instructions in ‘Sun exposure before treatment’ and ‘Sun
exposure after treatment’ above.
-- Tanning with creams
If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has
fully disappeared before you use Philips Lumea Essential.
Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter ‘Using the
appliance’, section ‘Possible side effects and skin reactions’.
Using the appliance
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for
use’, section ‘Light intensity’ to determine which light intensities are most
suitable for your skin and body hair colour.
Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see
chapter ‘Preparing for use’, section ‘Preparing treatment areas’).
If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the light
intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin
reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and
read section ‘Possible side effects and skin reactions’ in this chapter.
First use and skin test
When you use the appliance for the first time or after recent tanning, we
advise you to perform a skin test on each area to be treated to check
your skin’s reaction to the treatment and to get accustomed to light-based
treatment.
1 Choose an area close to the area you intend to treat.
2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the
wall socket.
Note: Make sure the body attachment is placed on the appliance.
3 Press the on/off button to switch on the appliance.

,, Intensity light 1 goes on.

Note:The appliance always automatically selects the lowest light intensity
setting. See section ‘Light intensity’ in chapter ‘Preparing for use’ to determine
the appropriate light intensity.
4 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one
or more times until you have reached the required setting. The
corresponding intensity light lights up.
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5 Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the body
attachment is in contact with the skin.
Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat.

,, The ‘ready to flash’ light on the back of the appliance starts blinking
to indicate that the appliance is getting ready to release a flash.
,, When the appliance is ready to release a flash, the ‘ready to flash’
light lights up green continuously.

6 Press the flash button to release a flash.
Note:The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash
on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles
during use. Use the appliance in a well-lit room; this reduces the perceived
brightness of the flash.
7 Release the flash button once the appliance has flashed.
8 Slide the appliance over the skin to the next area to be treated. As
long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one
level within the recommended range for your skin type and apply
one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the
same spot.
9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off
button for 2 seconds to switch off the appliance.
10 After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for
any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting
that did not result in any skin reaction for subsequent use.
Subsequent use
1 Before every treatment, clean the body attachment, the light exit
window and the metallic frame inside the body attachment. For more
information see chapter ‘Cleaning and maintenance’.
2 Start each treatment by selecting the light intensity very carefully,
based on your skin’s sensitivity and on how comfortable treatment
feels. See section ‘Recommended light intensities’ to select the right
setting for your skin type and hair colour combination.
Note:Your skin may react differently on different days/occasions for a number
of reasons. See section ‘Possible side effects and skin reactions’ in this chapter
for more information.
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3 Follow steps 2-6 of the previous section (‘Before first use and skin test’).
Note: It is normal that the appliance and the body attachment become warm
during use.
4 Slide the appliance over the skin to the next area to be treated
and repeat steps 5 and 6 of section ‘First use and skin test’ in this
chapter. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the appliance
is ready to flash again. The ‘ready to flash’ light on the back of the
appliance starts blinking again to indicate that it is charging. Wait until
this light lights up continuously before you continue.
Tip for SC1992:The SC1992 has a ‘slide and flash’ feature: for a more efficient
treatment, keep the flash button pressed while you slide the appliance over
your skin.
Do not treat exactly the same area multiple times during one session.
This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases
the risk of skin reactions.
5 To avoid untreated areas, make sure the flashes are produced close
to each other. Note that effective light only comes out of the light
exit window. However, always make sure you do not flash the same
area twice.
6 When you have finished the treatment, press and hold the on/off
button for 2 seconds to switch off the appliance.
7 Check the light exit window and the body attachment for hairs and
dirt and clean the appliance after use (see chapter ‘Cleaning and
maintenance’).
Tips
How to achieve optimal results
-- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see
chapter ‘Introduction’, section ‘Working principle’ for more information).
-- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from
becoming active again, the treatments have to be repeated once every
two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and
hair-free by then. Please read section ‘Maintenance phase’ to find out
how you can keep these results.
Maintenance phase
-- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you
to repeat the treatment every four to six weeks. The time between
treatments may vary based on your individual hair regrowth and also
across different body areas. If too many hairs grow back between
treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not
treat any area more often than once every two weeks. When you use
the appliance more frequently than recommended, you do not increase
the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
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Guidelines for treatment
Average treatment time
Area

Approx. treatment time

Underarms

1 minute per underarm

Bikini line

1 minute per side

Entire bikini area

4 minutes

One lower leg

8 minutes

One full leg

14 minutes
Note:The average treatment times above have been observed during research
and tests. Individual treatment times may vary from person to person.
Intended treatment areas
The appliance is intended to treat unwanted hairs from the underarms,
arms, stomach, bikini area and legs. It should not be used on the face.
Using the appliance on the legs
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for
use’, section ‘Light intensity’ to see which settings are suitable for your legs.
-- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever
is more convenient to you. In order to maintain full contact with the
skin you can also place and hold the appliance on your skin sideways.
Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas
of the body.When you press the body attachment hard onto these areas, the
skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and
redness. See section ‘Possible side effects and skin reactions’ in this chapter.
Press the body attachment onto the skin just hard enough to make the ‘ready
to flash’ light go on, but not harder.
Using the appliance in the bikini area
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for use’,
section ‘Light intensity’ to see which settings are suitable for your bikini area.
In principle, Philips Lumea Essential is safe and gentle enough for treatment
of the entire bikini area (e.g. for ‘Brazilian’ or ‘Hollywood’ style). Use a lower
setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not
use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat
their pubic area must not use the appliance on the scrotum.
Note: For hygienic reasons, always clean the body attachment before you start
treating another body area (see chapter ‘Cleaning and maintenance’).
Using the appliance on the underarms
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for
use’, section ‘Setting the light intensity’ to see which settings are suitable for
your underarms.
Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care
product from your underarms before treatment.
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Tip:To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to
get a good view of the area to be treated and the ‘ready to flash’ light. Raise
your arm and place your hand on the back of your neck to stretch the skin in
the underarm area.
Note:The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is
unpleasant, close your eyes when you release a flash.

Possible side effects and skin reactions
Common skin reactions:
-- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel
warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
-- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a
short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to
consult a doctor.
-- Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of
shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a
few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth.
If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the
treated area 24 hours after the treatment.
Rare side effects:
-- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur rarely and
are usually the result of using a light intensity that is too high for your
skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise
you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has
healed completely and make sure you use a lower light intensity.
-- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests
itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This
is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour.
In rare instances (usually a result of using too high intensity on too dark
skin), the effects of a pigment change can last longer than is usually
observed. In all cases, the effects are eventually reversed. Do not treat
discoloured areas until the discolouration has disappeared and your
skin has regained its normal skin colour.
-- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be
caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from
shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
-- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have
used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light
intensity that is too high for your skin colour, if you flash the same
area more than once and if you use the appliance on open wounds,
inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter ‘Important’,
section ‘Contraindications’ for more information.
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After use
-- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately
after treatment.
-- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait
until any skin redness has disappeared completely.
-- See chapter ‘Preparing for use’, section ‘Tanning advice’ for information
about sun exposure and artificial tanning.
Cleaning and maintenance
To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the
appliance before and after each use and, if necessary, also during the
treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it
properly.
Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the
dishwasher.
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids
such as petrol or acetone to clean the appliance.
Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the
body attachment.
Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light
exit window or the body attachment.
1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
Note:The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled
down before you clean it.
2 To remove the body attachment, grab the projections at the top and
bottom and pull gently.
3 If necessary, clean the outside of the appliance with the soft cleaning
cloth supplied with the appliance.
4 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops
of water and use it to clean the following parts:
-- the light exit window
-- the outside surface of the body attachment
-- the metallic frame inside the body attachment
Make sure that the electronic contacts do not get wet.
Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage
alcohol to clean the parts mentioned above.
Note: Make sure you clean the appliance before and after each use and,
if necessary, also during the treatment according to the instructions in this
section.
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Storage
1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
2 Clean the appliance before you store it.
3 Store the appliance in the pouch supplied at a temperature between
-20°C and +70°C.
Tip:We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.
Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for
contact details).
Spare parts
The following spare parts are available:
-- Body attachment
-- Adapter
-- Cleaning cloth
-- Pouch
Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Technical specifications
Models SC1992 and SC1991
Rated voltage

100V-240V

Rated frequency

50Hz-60Hz

Rated input

24W

Protection against electric shock

Class II Q

Protection rating

IP 30 (EN 60529)
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Models SC1992 and SC1991
Operating conditions

Temperature: +15° to +35°C
Relative humidity: 30% to 95%

Storage conditions

Temperature: -20°C to +70°C
Relative humidity: 5% to 95%

Spectrum of body attachment

>500nm

Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could
encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with
the information below, visit www.philips.com/support for a list of
frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your
country.
Problem

Possible cause

This is normal.
The adapter/
appliance becomes
warm during
charging.

Solution
No action required.

I have switched on
the appliance but I
cannot increase or
decrease the light
intensity.

The appliance
has to be reset.

To reset the appliance, switch off the appliance and
then switch it on again. If you still cannot adjust the light
intensity, contact the Consumer Care Centre in your country,
your Philips dealer or a Philips service centre.

The ‘ready to flash’
light does not
work when I place
the appliance on
the skin.

You have not
properly placed
the appliance on
the skin.

Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way
that all 4 sides of the integrated safety system touch the skin.
Then check if the ‘ready to flash’ light lights up continuously
and press the flash button.
If this does not work, place the appliance on a part of
your body where it is easy to establish full skin contact, for
example on your lower arm.Then check if the ‘ready to
flash’ light works. If the ‘ready to flash’ light still does not start
flashing when you place the appliance on the skin, contact the
Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer
or a Philips service centre.

The ‘ready to
flash’ light does
not work when
I place the body
attachment on
my skin, but the
cooling fan works.

The overheat
protection has
been activated.

When the overheat protection has been activated, the fan
still works. Do not switch off the appliance and let it cool
down for approx. 15 minutes before you continue to use it.
After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then
let it cool down for 10 more minutes. If the ‘ready to flash’
light still does not work when you place the appliance on
the skin, contact the Consumer Care Centre in your country,
your Philips dealer or a Philips service centre.
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Problem

Possible cause

Solution

The ‘ready to
flash’ light lights up
continuously, but
the appliance does
not produce a
flash when I press
the flash button.

The appliance
needs to be reset.

To reset the appliance, switch off the appliance and switch it
on again. If the ‘ready to flash’ light lights up continuously, but
the appliance still does not produce a flash when you press
the flash button, contact the Consumer Care Centre in your
country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Intensity light
1 continues to
blink and I cannot
change the setting.

The body
attachment is not
placed on the
appliance properly.

Properly place the body attachment on the appliance.

All intensity lights
go on alternately.

The appliance
needs to be reset.

To reset the appliance, switch off the appliance and switch it
on again. If the intensity lights continue to go on alternately,
contact the Consumer Care Centre in your country, your
Philips dealer or a Philips service centre.

All intensity
lights are blinking
simultaneously.

The appliance is
defective.

Contact the Consumer Care Centre in your country, your
Philips dealer or a Philips service centre.

The appliance
The body
produces a strange attachment and/or
smell.
the filter glass is
dirty.
You have not
shaved the area
to be treated
properly.

Clean the body attachment and the light exit window
carefully. If you are unable to clean the body attachment
properly, contact the Consumer Care Centre in your country,
your Philips dealer or a Philips service centre to replace the
body attachment.
If there are hairs on the area to be treated, these hairs may
get burnt when you use the appliance. As a result, you notice
a strange smell. Shave the area to be treated properly before
you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim
hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a
comfortable setting.

Clean the appliance and the body attachment (see chapter
You stored the
‘Cleaning and maintenance’).
appliance in a
dusty environment.
The skin feels
more sensitive
than usual during
treatment.

The light intensity
you have chosen
is too high.

Check the skin/hair colour table before each use, to ensure
you select the right light intensity for each treatment. If
necessary, select a lower light intensity.

You did not shave
the areas to be
treated.

Shave the areas to be treated before you use the appliance.
If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible
and use the Lumea Essential at a comfortable setting.

The light exit
window is broken.

If the light exit window is broken, do not use the appliance
anymore, to avoid the risk of skin reactions. Contact the
Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer
or a Philips service centre.
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Problem

Possible cause

Solution

I experience an
unacceptable pain
sensation when I
use the appliance.

You did not shave
the areas to
be treated

Shave the areas to be treated before you use the appliance.
If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible
and use the Lumea Essential at a comfortable setting.

You treated an
area for which the
appliance is not
intended.

You must not use the appliance on your face, inner labia,
vagina, anus, nipples and areolas. Men must not use it on
their face or scrotum.

You have used a
light intensity that
is too high for you.

Reduce the light intensity to a level that is comfortable for
you. See chapter ‘Preparing for use’, section ‘Light intensity’.

The light exit
window is broken.

If the light exit window of the body attachment is broken, do
not use the appliance with this body attachment any more.
Go to your dealer or a Philips service centre or contact
the Consumer Care Centre to have the body attachment
replaced.

The appliance is
not suitable for
your hair or skin
colour.

Do not use the appliance if your body hair is light blond, red,
grey or white. Do not use the appliance either if you have
dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the
Quick Start Guide.

Slight redness
is harmless and
normal and
disappears quickly.

No action required.

The treated areas
become red after
the treatment.

You have used a
The skin reaction
after the treatment light intensity that
is too high for you.
lasts longer than
usual.

Select a lower light intensity the next time. See chapter
‘Preparing for use’, section ‘Light intensity. If the skin reaction
lasts longer than 3 days, contact your doctor.

You have used a
light intensity that
is too low for you.

Perform a skin test to determine if you can use a higher light
intensity (see chapter ‘Using the appliance’, section ‘First use
and skin test’.

You did not make
enough overlaps
when you used
the appliance.

For proper hair-removal results, you have to make overlaps
when you use the appliance. See chapter ‘Using the appliance’,
section ‘Subsequent use’, step 4.

The hair-removal
results are not
satisfactory.
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Problem

Possible cause

Solution

You do not use
the appliance
as often as
recommended.

To remove all hairs successfully and to prevent the hair
root from becoming active again, the treatments have to be
repeated once every two weeks for the first two months. To
ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat
the treatment every four to six weeks. The time between
treatments may vary based on your individual hair regrowth
and also across different body areas. If too many hairs grow
back between treatments, simply shorten the treatment
interval again, but do not treat any area more often than
once every two weeks. When you use the appliance more
frequently than recommended, you do not increase the
effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

Continue using the appliance for at least 6 months, as hair
You respond
more slowly to IPL regrowth can still decrease over the course of this period.
treatment than the Also take into account the other solutions to this problem.
average user.

Hair starts to
grow again in
some spots on the
treated areas.

The appliance is
not suitable for
your hair or skin
colour.

Do not use the appliance if your body hair is light blond, red,
grey or white. Do not use the appliance either if you have
dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the
Quick Start Guide.

You did not make
enough overlaps
when you used
the appliance.

For proper hair-removal results, you have to make overlaps
when you use the appliance. See chapter ‘Using the appliance’,
section ‘Subsequent use’, step 4.

Hair starts to grow This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth
that hair starts growing again. The hairs that come back,
again as part of
the natural cycle of however, tend to be softer and thinner.
hair growth.
The appliance
does not work.

The appliance is
defective.

Contact the Consumer Care Centre in your country, your
Philips dealer or a Philips service centre.
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Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош
келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану
үшін өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.
Түкті жарыққа негізделген әдіспен алу — денедегі қажетсіз түкті ұзақ
шықпайтын етіп алудың ең тиімді әдістерінің бірі. Ол үйдегі түкті алу
әдісінен басқаша, себебі ол түктің қайта өсуін едәуір азайтады. Philips
компаниясы бұл әдісті жетекші дерматологтармен бірге
15 жылдан аса зерттеп келді. Енді қалаған уақытта және қалаған жерде
осы инновациялық технологияны өз үйіңізде қолайлы пайдалана аласыз.
Бұл құрал әйелдер үшін арнайы жасалып, оңтайландырылған, бірақ оны
ерлер де пайдалана алады.
Philips Lumea Essential мойыннан төмен дене аумақтарындағы керексіз
түкті кетіруге мүмкіндік береді.
Philips Lumea Essential тек бір адамның пайдалануына арналған.
Philips Lumea Essential туралы қосымша ақпаратты www.philips.com/
lumea веб-торабынан қараңыз. Басты бетімізден мерзімді түрде
жаңартуларды тексеріп тұрыңыз.
Артықшылықтар
Бұл құралдың мынадай артықшылықтары бар:
Үйде пайдалануға арналған қарқынды импульсті жарық
шығару (IPL) технологиясы
Philips Lumea Essential құрылғысы «Intense Pulsed Light» (IPL) (Жоғары
қарқынды жарық әрекетінің негізіндегі лазер жүйесі) аталатын жарық
негізіндегі технологиясын пайдаланады. IPL түкті алу бойынша кәсіби
сұлулық нарығында да пайдаланылады және соңғы он бес жыл бойы
пайдаланылып келеді. Philips Lumea Essential құрылғысы үйіңізге
жайлылық үшін осы инновациялық технологияны әкеледі.
Күнделікті тегіс ету үшін түкті қайта шығуын тоқтату
Бұл әдіс түктің қайта шығуын ұзақ уақытқа тоқтатады және теріні
жібектей теп-тегіс етеді. Біздің зерттеулеріміз бар болғаны екі рет
қолданғаннан кейін түктің едәуір азайғанын көрсетті. Жалпы төртбес рет қолданғаннан кейін оңтайлы нәтижелерге қол жеткізілді. Әр
қолданғаннан кейін түк тығыздығының азайғаны білінеді. Әсердің
қаншалықты жылдам білінетіні және нәтижелердің ұзақтығы әр адамға
байланысты әр түрлі болады. Толық ақпаратты «Құрылғыны пайдалану»
тарауының «Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу тәсілі» бөлімінен қараңыз.
Сезімтал дене тұстарында да жұмсақ әдіспен қолданылады
Philips Lumea Essential өнімі тіпті ең сезімтал орындардың өзінде тиімді
және жұмсақ түкті алу үшін жетекші дерматологтармен тығыз байланыс
жасай отырып әзірленген.
Ауыстырылатын бөлшектер қажет емес, жасырын
шығындар жоқ
Philips Lumea Essential ауыстыруды қажет етпейтін өнімділігі жоғары
шаммен жабдықталған. Бұл шам 100 000-нан аса жарқыл шығарады
және қымбат ауыстырылатын шамдарға ақша үнемдей отырып, 5
жылдан* аса нәтижелерді үзіліссіз ұстап тұруға мүмкіндік беруі керек.
*Орташа пайдалану сценарийі мен бір пайдаланушыға ұсынылатын
өңдеу режиміне негізделеді.
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Philips компаниясының қарқынды импульсті жарық
шығару технологиясының жұмыс істеу әдісі
Түк өсуі
Түктің өсу мөлшерлері жасына, зат алмасуына және басқа жағдайларға
байланысты әр адамда әр түрлі болады. Дегенмен, барлық адамның түгі
қалыпты жағдайда 3 кезеңмен өседі.
1 Өсу кезеңі (анагендік кезең)
Түк түбінен белсенді түрде өседі. Бұл кезеңде меланиннің шоғыры
өте жоғары. Меланин түктің пигментіне жауапты. Сонымен бірге
меланиннің шоғырлануы Intense Pulsed Light технологиясының
тиімділігін анықтайтын фактор болып табылады. Осы өсу
кезеңіндегі түкке ғана жарық әсер етеді.
2 Әлсіреу кезеңі (катагендік кезең)
Түк өсуі тоқтайды және түспестен бұрын, түбі кішірейеді.
3 Демалыс кезеңі (телогендік кезең)
Ескі түк фолликулынан бөлектеніп түседі. Биологиялық сағат оның
қайтадан белсенді болып, жаңа түк өсетінін білдіргенше, фолликул
демалады.
Жұмыс жасау қағидалары
-- Құрал түк пен тері астындағы түпті ысыту арқылы жұмыс істейді.
Түктегі және түк түбіндегі меланин босатылған жарық пульстерін
сіңіреді. Түктің түсі қара болған сайын, жарық та көбірек сіңіріледі.
Бұл процесс түктің демалыс кезеңіне өтуіне себепші болады.
-- Қолдану арасында түк табиғи жолмен түседі және артынан қайта
өседі. Түктер бір-екі аптада түсіп отырады.

--

Өсу кезеңінде ғана түктерге жарық әсер ететіндіктен, бір сеанспен
түкті алудың оңтайлы нәтижесіне қол жеткізу мүмкін емес. Түкті
алу кезінде сол аумақтағы түктер әдетте түк өсу кезеңінің әр түрлі
сатыларында болады. Барлық түкті тиімді алу үшін бірінші екі айда
түкті алуды екі апта сайын бірнеше рет қайталау керек.
Біртұтас оптикалық сүзгі ультракүлгін жарықтың теріге түспеуін
қамтамасыз етіп, құрылғының теріге қауіпсіз екеніне кепілдік береді.
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Жалпы сипаттама (Cурет 5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Қарқындылық шамы (1-5)
Қосу/өшіру түймесі
«Дайын» жарығы
Ауа булығы
Құрал қабырға розеткасы
Жарық түймесі
Электрондық контактілерге арналған саңылаулар
Біріктірілген UV сүзгісі бар жарық шығару терезесі
Электрондық түйіспелер
Денеге арналған саптама (мойыннан төменгі барлық дене
аймақтарына қолайлы)
11 Денеге арналған саптама ішіндегі металл жақтау
12 Тұтас қауіпсіздік жүйесі
13 Адаптер
14 Кішкене штепсельдік ұш
15 Қалта
Сондай-ақ, жинаққа мыналар кіреді: тазалау шүберегі
Маңызды
Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып
шығып, болашақта анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап
қойыңыз.
Қауіпті жағдайлар
-- Су мен электр тогының байланысы қауіпті. Бұл құралды дымқыл
жерлерде (мысалы, ваннада, душтың немесе бассейннің жанында)
қолданбаңыз.
-- Құралды және адаптерді құрғақ күйде сақтаңыз.
-- Егер құрал сынса, ток соқпауы үшін ішкі бөлшегіне тиіспеңіз.
-- Ешқашан құралдың ішіне заттар салмаңыз.

Абайлаңыз!
-- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құралды
пайдалану нұсқауларынсыз, физикалық, сезу және ойлау қабілеті
шектеулі адамдар (соның ішінде балалар) бұл құралды қолданбауы
керек.
-- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
-- Құрал жасы 15-тен төмен балалардың пайдалануына арналмаған. 1
5 және 18 жас аралығындағы жасөспірімдер ата-аналарының немесе
оларға ата-аналарының рұқсаты бар адамдардың келісімімен және/
немесе көмегімен пайдалана алады. 19 жастан асқан ересектер
құралды еркін пайдалана алады.
-- Тек осыған қосымша берілген адаптерді ғана қолданыңыз.
-- Егер құрал немесе адаптер зақымдалған болса, оларды қолданбаңыз.
-- Адаптердің трансформаторы бар. Басқа штепсельдік ұшпен
алмастыру мақсатында адаптерді кесіп тастамаңыз. Қауіпті жағдай
орын алады.
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-- Адаптер зақымданған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек
түпнұсқасымен ауыстыру керек.
-- Жарық шығару терезесінің шынысы сынған болса, құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Зақымдалудан сақтау
-- Желдеткіш тесіктерінен ауаның өтуіне ештеңе кедергі болмауы тиіс.
-- Ешқашан құралды соғып алмаңыз және оны шайқамаңыз немесе
түсіріп алмаңыз.
-- Құралды өте салқын жерден өте ыстық жерге немесе керісінше
алып кіргенде, қолданбастан бұрын шамамен 3 сағат күтіңіз.
-- Шаң басып қалмауы үшін құрылғыны дорбаға салып сақтаңыз.
-- Құралды қосулы күйінде қалдырмаңыз. Пайдаланғаннан кейін оны
әрдайым өшіріп қойыңыз.
-- Зақымды болдырмау үшін құрылғыны тікелей күн сәулесі немесе
ультракүлгін жарық түсетін жерде бірнеше сағат қалдырмаңыз.
-- Теріден басқа беттерге жарқыл түсірмеңіз. Бұл денеге арналған
саптамаға және/немесе жарық шығатын терезеге үлкен зақым
тигізуі мүмкін. Құрылғы теріге тиген кезде ғана жарқыл шығарыңыз.
Ескерту
-- Көзіңізге зақым келтіріп алмау үшін құралды ешқашан көзіңіздің
айналасына және қасыңыздың жанында пайдаланбаңыз.
-- Бұл құрылғыны тек тері түріңізге қолайлы параметрлермен
пайдаланыңыз («Пайдалануға дайындау» тарауының «Ұсынылған
жарық қарқындылықтары» бөліміндегі кестені қараңыз).
Ұсынылғаннан жоғарырақ параметрлерде пайдалану тері
реакцияларының және жанама әсерлерінің қаупін арттыруы мүмкін.
-- Құрылғы адамның денесіндегі мойыннан төмен орналасқан керексіз
түктерді тазартуға арналған. Оны кез келген басқа мақсатқа
қолданбаңыз.
-- Өңделетін аумақтағы тері таза, құрғақ және кремдер, лосьондар
және басқа косметика жағылмағанын тексеріңіз. Егер тері таза және
құрғақ болмаса, біртұтас қауіпсіздік жүйесі көзделгендей жұмыс
істемеуі мүмкін және құрылғы жыпылықтамауы немесе кездейсоқ
жыпылықтауы мүмкін.
Philips Lumea Essential құрылғысының пайдалану
мерзімін бұзбау үшін келесілерді жадыңызда сақтаңыз:
-- Құрылғыны15°C температурасынан төмен немесе 35°C
температурасынан жоғары жерлерде ұстауға болмайды.
-- Құрылғы бекітілген шамадан тыс қызудан қорғанышпен
жабдықталған. Егер шамадан тыс қызса, жабдық жарқыл шығармайды.
Құрылғыны өшірмеңіз, түкті алуды жалғастырмай тұрып шамамен
15 минут бойы суытыңыз. 5 минуттан кейін құрылғы автоматты
түрде өшеді. Содан кейін оны тағы 10 минут суытыңыз.
-- Құралды тексеру үшін немесе оны жөндеу үшін, оны Philips әкімшілігі
берген қызмет орталығына апарыңыз. Құралды біліксіз адамдарға
жөндету, қолданушыға өте қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.
-- «Кері көрсетілімдер» бөлімінде аталған жағдайлардың кез келгені
сізге қатысты болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
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Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Қолдануға болмайтын жағдайлар
Philips Lumea Essential құрылғысын кімдердің
пайдалануына болмайды?
Philips Lumea Essential құралын барлығы бірдей пайдалана алмайды. Егер
төмендегілердің бірі сізге сәйкес келсе, сізге бұл құрылғыны пайдалануға
болмайды!
Егер сіз жүкті болсаңыз немесе бала емізіп жүрсеңіз,
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Philips Lumea Essential жүкті әйелдерде тексерілмеген, сондықтан жүкті
болсаңыз немесе бала емізсеңіз, құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
Гормондық өзгерістер тері сезімталдығын және терінің жарақаттану
қаупін арттыруы мүмкін.
Егер теріңіздің және/немесе түгіңіздің түсі сәйкес
келмесе, яғни төмендегі жағдайларда құралды ешқашан
пайдаланбаңыз:
-- Егер теріңіздің түрі V (сіз күн күйігін сирек аласыз, өте жақсы күнге
күйесіз және теріңіздің түсі күңгірт қоңыр) немесе теріңіздің түрі
VI болса (сіз күн күйігін сирек аласыз немесе ешқашан алмайсыз
және өте тез күнге күйесіз; теріңіздің түсі қоңырлау қара немесе
күңгірттеу). Бұл жағдайда Philips Lumea Essential құрылғысын
пайдаланғанда түссіздену, қатты қызару немесе күйіктер сияқты тері
реакцияларының пайда болу қаупі жоғары. Сондай-ақ, «Құрылғыны
пайдалану» тарауын, «Ықтимал жанама әсерлер және тері
реакциялары» бөлімін қараңыз және қысқаша бастау нұсқаулығындағы
«Ұсынылған жарық қарқындылықтары» бөлімін қараңыз.
-- Егер өңдеу аумақтарындағы табиғи түкті түсі ашық сары, ақ, сұр
немесе қызыл болса. Өңдеу нәтиже бермейді.
Егер төменде берілген аурулардың біреуімен
ауырсаңыз, құралды ешқашан пайдаланбаңыз:
-- сізде тері обыры сияқты тері ауруы болса, түкті алу аумақтарында
тері обыры немесе қандайда бір жергілікті ісік ауруы болғанда;
-- сіздегі түкті алу аумақтарында обырға дейінгі жарақаттар немесе
бірнеше дақ болғанда;
-- коллагеноз бұзылуы, соның ішінде күйік тыртығы немесе нашар
жазылған жаралар болғанда;
-- түк алынатын тұстарда варикоздық көк тамыр болғанда немесе
тамыр кеңеюі сияқты тамыр аурулары болғанда;
-- теріңіз жарыққа сезімтал болып, қауіпті не аллергиялық реакция
оңай берілгенде;
-- түк алынатын тұстарда жұқпалы жара, экзема, күйік, түк
фолликулаларының қабынуы, ашық жарақаттар, сызат, асқынған ұшық,
жара немесе жарақат және гематома болғанда;
-- түк алынатын аумақтарға операция жасалғанда;
-- жарық сезімталдығымен талма ауруы болғанда;
-- қант диабеті, тері туберкулезі, порфирия немесе қан ұйыған жүрек
ауруларында;
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-- қан айналымыңыз дұрыс болмағанда;
-- иммуносуппрессорлық аурумен (оның ішінде АИВ немесе ЖИТС)
ауырғаныңызда.
Егер төменде берілген дәрілердің біреуін қабылдап
жүрсеңіз, құралды ешқашан пайдаланбаңыз:
-- теріңізге қазір альфагидроқышқыл (АГҚ), бетагидроқышқыл (БГҚ),
жергілікті изотретиноин және азелаинды қышқыл қолданылып
жатқанда немесе қолданылғанда;
-- Соңғы алты айда Accutane® немесе Roaccutance® сияқты
изотретиноинның кез келген түрін ішкенде. Ондай кезде теріңіз
жарылуға, жараларға және қышынуға бейім болуы мүмкін.
-- терінің ыстыққа сезімталдығын төмендететін ауруды басатын дәріні
қабылдаған кезде;
-- жарыққа сезімтал құралдарды не дәрілерді қабылдап жүрсеңіз, дәрінің
қаптамасын тексеріңіз және жарыққа аллергия, жарыққа қарсы
реакция берілетіні туралы айтылса немесе бұл дәріні қабылдаған
кезде күннің көзіне шықпау керек болса, құралды пайдаланбаңыз;
-- Егер Lumea құрылғысының көмегімен әр өңдеудің алдында кемінде
бір апта бұрын пайдалануды тоқтату мүмкін болмай, коагуляцияға
қарсы дәрілерді ішсеңіз, соның ішніде, аспиринді көп пайдалансаңыз.
-- иммуносупрессорлық дәрілерді ішкен кезде;
Ешқашан құралды мына аумақтарға пайдаланбаңыз:
-- Бетте.
-- Емшектерде, ареолаларда, шағын жыныстық еріндерде, қынапта,
артқы тесікте және танаулардың және көздердің ішніде.
«Құрылғыны пайдалану» тарауын, «Құрылғыны бикини аумағында
пайдалану» бөлімін қараңыз.
-- Ер адамдар оны ұмада немесе бетінде пайдаланбауы керек.
-- силикон имплантат, кардиостимулятор, тері астына дәрі (инсулин дәрісі)
егу немесе пирсинг сияқты жасанды жердің үстіне немесе жанына;
-- Дәрігеріңізбен ақылдаспай меңдерге, секпілдерге, үлкен тамырларға, қою
пигментті жерлерге, тыртықтарға немесе тері ақаулықтарына. Мұның
нәтижесінде теріңіз күйіп қалып, түсін өзгертуі мүмкін, ал ол болса теріге
қатысты ауруларды (мысалы, тері обыры) анықтауды қиындатады.
-- сүйелдерге, дене суреттеріне немесе күнделікті косметикаға. Оның
нәтижесінде терінің күюі және түсін өзгертуі (гипопигменттеу не
гиперпигменттеу) мүмкін.
-- Ұзаққа жететін дезодоранттар пайдаланылатын жерлерге. Оның
нәтижесінде теріде реакциялар болуы мүмкін. «Құралды пайдалану»
тарауының «Ықтимал кері әсерлері және тері реакциялары» бөлімін
қараңыз.
Күннен қарайған, жақында (соңғы 2 аптада) қарайған немесе жасанды
қарайған теріге құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз
-- Барлық қараю түрлері түкті алудың қауіпсіздігіне ықпал етуі мүмкін.
Ол табиғи күн сәулесіне және қарайту лосьондары, қарайту
құралдары, т.б. сияқты жасанды қарайту әдістеріне қатысты. Егер
сіз қарайсаңыз немесе қараюды жоспарлап жүрсеңіз, «Пайдалануға
дайындау» тарауының «Қараю кезіндегі кеңес» бөлімін қараңыз.
Ескертпе. Бұл тізім толық емес. Егер құралды пайдалану жағынан
сенімсіз болсаңыз, дәрігерден сұрауға кеңес береміз.
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Пайдалануға дайындау
Оңтайлы нәтижелерге және жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін
құрылғы пайдаланылатын аумақтарды төменде сипатталғандай
дайындаңыз.
Түкті алу аумақтарды дайындау
1 Түк алынатын аймақтарда түк қайта өскен болса, түкті қырыңыз.
Ескертпе. Қырыну кремдерінің орнына депиляциялық кремдерді
пайдаланбаңыз.
Ескертпе. Егер соңғы депиляциялау әдісінде түктерді тамырларымен
кетіру (мысалы, эпиляция) қолданылған болса, өңдеуді бірден бастай
аласыз. Бұл жағдайда оңтайлы нәтижелерді алу үшін өңдеулер арасында
қырыну ұсынылады.
Қырылмаған немесе дұрыс қырылмаған аумақтарға
түкті алудың қалаусыз нәтижелері болатынын ескеріңіз:
-- Жарық шығару терезесі және денеге арналған саптама қоқыс
түктермен және кірмен ластануы мүмкін. Ласталған жарық шығару
терезесі және денеге арналған саптама құрылғының қызмет
мерзімін және тиімділігін азайтуы мүмкін. Сондай-ақ, жарық шығару
терезесінің ласталуы өңдеудің ауыртатын болуына әкелуі немесе
қызару және түссіздену сияқты тері реакцияларын тудыруы мүмкін.
-- Теріңіздегі түктер күйіп, нәтижесінде жағымсыз иістің шығуы мүмкін.
2 Теріңізді тазартыңыз және онда түктің қалмағанына көз жеткізіп,
толығымен құрғатып, майлы заттардан (мысалы, дезодарант, лосьон,
әтір, қарайту кремі және күннен қорғайтын кремдер сияқты
косметикалық өнімдердің қалдықтарынан) тазартыңыз.
3 Құралдан, әсіресе, жарық шығару терезесі мен денеге арналған
саптамадан қырылған түкті, шаңды және талшықтарды тексеріңіз.
Егер ластанғанын көрсеңіз, «Тазалау және техникалық қызмет
көрсету» тарауындағы нұсқауларға сәйкес құрылғыны тазалаңыз.
Егер қырыну жараларға немесе зақымдарға әкелсе, теріңіз
басқалардікімен салыстырғанда IPL көбірек сезімтал болуы мүмкін. Бұл
IPL өңдеуден ыңғайсыздық сезуге әкелуі немесе басқа қалаусыз жанама
әсерлерге әкелуі мүмкін. Біз тітіркену кеткенше күтуді ұсынамыз.
4 4-5 қолданыстан кейін түк өсуін тоқтатқанда, құралды
қолданбастан бұрын қырынудың қажеті жоқ.
Жарық күші
Кәсіби жарыққа негізделген құрылғылардан ерекшелігі — Philips Lumea
Essential тұтынушылардың пайдалануы үшін жасалған және оның жарық
импульстары жұмсағырақ. Сондықтан, қолайлы деп тапқан жарық
қарқындылығы деңгейінде қолайлы және тиімді өңдеуді күтуге болады.
Philips Lumea Essential бес түрлі жарық қарқындылығын қамтамасыз
етеді. Жарық қарқындылығын теріңіздің және денеңіздің түсіне және
қолайлы деп тапқан деңгейге реттеңіз.
Төменде ұсынылған жарық күшінің кестесі дұрыс жарық күшін таңдауға
көмектеседі.
1 Денеңізге және дене түгінің түсіне қай жарық қарқындылықтары
қолайлы екенін анықтау үшін төмендегі кестені қараңыз.
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Кеңес Қысқаша іске кірісу нұсқаулығындағы кестені теріге қойып, тері
түсімен салыстыруға болады.
Кеңес Қысқаша іске кірісу нұсқаулығын болашақта анықтама алу үшін
қалтада сақтау ұсынылады.
2 Қандай да ауыруды немесе ыңғайсыздықты сезінсеңіз, жарық
қарқындылығын азайтыңыз.
Терісі қараторы адамдардың терілері көбірек жарық сіңіретіндіктен,
оларда тері тітіркенуіне көбірек ұшырау қаупі бар. Сондықтан оларға
төмен жарық қарқынын қолдану ұсынылады.
Жарық импульсы теріде жылы немесе ыстық болып сезілуі мүмкін, бірақ
ол ешқашан ауыртатын болмауы керек. Әртүрлі дене аумақтары әртүрлі
жарық қарқындылығын қажет етуі мүмкін, төмендегі кестені қараңыз.
Тері реакцияларын болдырмау үшін «Құрылғыны пайдалану» тарауын,
«Ықтимал жанама әсерлер және тері реакциялары» бөлімін қараңыз.
Ұсынылған жарық қарқыны (1-5)
Төмендегі кестеде «x» құралдың сізге жарамайтынын білдіреді.
Ескертпе. Теріңіздің түсі өзгеруі мүмкін, мысалы, теріңіз күнге
күйгендіктен. Содан кейін ол алдыңғы өңдеу кезіндегіден күңгірттеу
болуы мүмкін. Сондықтан, әр өңдеу алдында және әр аумақта
параметрді тексеру маңызды. Кейбір аумақтар басқаларынан
күңгірттеу болуы мүмкін.

Дене түгінің түсі:

Күңгірт ақсары/ақшыл
қоңыр/қоңыр/қою
қоңыр/қара

ақ/сұр/қызыл/ақшыл
ақсары

Тері түсі және сипаттамалары:
Ақ (әрқашан қараятын, күнге күймеген)

4/5

x

Ақшыл сары (тез қараятын, күнге аз күйген)

4/5

x

Ашық қоңыр (кейде қараятын, жақсы күнге
күйген)

4/5

x

Орташа қоңыр (сирек қараятын, тез және жақсы
күнге күйген)

1/2/3

x

Қара қоңыр (шамалы қараятын, өте жақсы күнге
күйген)

x

x

Қоңыр қара және қоюлау (сирек қараятын, күнге
қатты күйген)

x

x

Маңызды
Philips Lumea Essential құрылғысының сізге жарамды екенін тексеру үшін
«Philips Lumea Essential кімдер үшін жарамды?» бөлімін қараңыз.
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Қараю кезіндегі кеңес
-- Philips Lumea Essential құралын жүйелі түрде
пайдалансаңыз (аптасына екі рет), күн ваннасын
қабылдамаңыз.
Күн ваннасын қабылдау терінің күңгірттенуіне (күю) немесе күн күйігін
алуға (терінің қызаруы) әкелуі мүмкін. Philips Lumea Essential құрылғысын
күңгірттенген (күйген) және/немесе күнге күйген теріде пайдалану
теріс жанама әсерлердің және тері реакцияларының қаупін арттырады.
«Құрылғыны пайдалану» тарауын, «Ықтимал жанама әсерлер және тері
реакциялары» бөлімін қараңыз.
-- Өңдеу алдында күнге шығу: 2 апта күтіп, тері
сынағын орындаңыз.
Күн ваннасын қабылдаудан кейін құрылғыны пайдалану алдында кемінде
2 апта күтіңіз. Тиісті жарық қарқындылығын анықтау үшін тері сынағын
орындаңыз («Құрылғыны пайдалану» тарауын, «Бірінші рет пайдалану
және тері сынағы» бөлімін қараңыз). Бұлай істемеу Philips Lumea
Essential құрылғысымен өңдеуден кейін тері реакцияларының пайда
болу қаупін арттырады.
-- Өңдеуден кейін күнге шығу: Philips Lumea Essential
құрылғысымен өңдеуден кейін күн ваннасын
қабылдаудан бұрын 48 сағат күтіңіз.
Өңделген аумақтарды күнге шығару алдында өңдеу алдында кемінде 48
сағат күтіңіз. Тіпті 48 сағаттан кейін де күнге шығармай тұрып өңделген
тері теріс реакцияны көрсетпейтінін тексеріңіз. Өңдеуден кейінгі екі
аптада күнге шыққанда өңделген аумақтарды жабыңыз немесе күн
қалқанын (SPF 30+) пайдаланыңыз. Өңдеуден кейін бірден өңделген
аумақтарды қорғанышсыз күнге шығару теріс жанама әсерлердің және
тері реакцияларының қаупін арттырады. «Құрылғыны пайдалану» тарауын,
«Ықтимал жанама әсерлер және тері реакциялары» бөлімін қараңыз.
-- Жасанды жарықпен қарайту
Жоғарыдағы «Түкті алудан бұрын күн көзіне шығу» және «Түкті алудан
кейін күн көзіне шығу» бөлімдеріндегі нұсқауларды орындаңыз.
-- Кремдермен қарайту
Егер жасанды теріні қарайту лосьонын пайдаланған болсаңыз, Philips
Lumea Essential құрылғысын пайдалану алдында жасанды қараю
толығымен жоғалғанша күтіңіз.
Ескертпе. Қажетсіз тері реакциялары туралы қосымша мәліметтерді
«Құралды пайдалану» тарауының «Ықтимал кері әсерлері және тері
реакциялары» бөлімінен қараңыз.
Құрылғыны пайдалану
Ұсынылған жарық қарқындылықтары кестесін «Пайдалануға
дайындау», «Жарық қарқындылығы» бөлімінде тексеріп, қай жарық
қарқындылықтары теріңіз және денедегі түк түсі үшін ең қолайлы екенін
анықтаңыз.
Құрылғыны пайдаланбай тұрып өңделетін аумақты қырыңыз
(«Пайдалануға дайындау» тарауын, «Өңдеу аумақтарын дайындау»
бөлімін қараңыз).
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Егер түкті алудан кез келген уақытта шыдамсыз ауырсыну байқалса,
түкті алу қолайлы болғанша жарық қарқындылығының параметрін
азайтыңыз. Егер аздап қызарғаннан күштірек тері реакцияларын
байқасаңыз, түкті алуды бірден тоқтатып, осы тараудың «Ықтимал
жанама әсерлер және тері реакциялары» бөлімін оқып шығыңыз.
Бірінші рет пайдалану және теріні тексеру
Құрылғыны бірінші рет немесе жақындағы күнге күюден кейін
пайдаланғанда, теріңіздің түкті алуға реакциясын тексеру және жарық
негізіндегі түкті алуға үйрену үшін әрбір түкті алу аумағындағы теріні
тексеруге кеңес береміз.
1 Түкті алғыңыз келген аумаққа жақын аумақты таңдаңыз.
2 Құралдың кішкене шанышқысын зарядтаушыға енгізіп, адаптерді
қабырғадағы розеткаға енгізіңіз.
Ескертпе. Құрылғыға денеге арналған саптама орналастырылғанын
тексеріңіз.
3 Құрылғыны қосу үшін, қосу/өшіру түймесін басыңыз.

,, 1-қарқындылық шамы жанады.

Ескертпе. Құрылғы ең төмен жарық қарқындылығы параметрін
автоматты түрде таңдайды. Тиісті жарық қарқындылығын анықтау
үшін «Пайдалануға дайындау» тарауындағы «Жарық қарқындылығы»
бөлімін қараңыз.
4 Жарық қарқындылығы параметрін реттеу үшін қажет параметрге
жеткенше қосу/өшіру түймесін бір немесе бірнеше рет басыңыз.
Тиісті қарқындылық шамы жанады.
5 Құрылғыны теріге 90° бұрышпен, денеге арналған саптама теріге
тиіп тұратындай етіп қойыңыз.
Кеңес Оңайырақ пайдалану үшін өңделетін тері аумағын созыңыз.
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,, Құрылғының артындағы «жарқылға дайын» шамы жыпылықтай
бастап, құрылғының жарқыл шығаруға дайын екенін көрсетеді.
,, Құрылғы жарқыл шығаруға дайын болса, «жарқылға дайын» шамы
жасыл түспен үздіксіз жанады.

6 Жарқылды шығару үшін жарқыл түймесін басыңыз.
Ескертпе. Құрылғы шығаратын көрінетін жарық — терідегі жарқылдың
шағылысуы және көздерге зиянсыз. Пайдалану кезінде көзілдірік
кию қажет емес. Құрылғыны жақсы желдетілетін бөлмеде
пайдаланыңыз; бұл жарқылдың қабылданатын жарықтығын азайтады.
7 Құрылғы жарқыл шығарғаннан кейін жарқыл түймесін жіберіңіз.
8 Құралды тері үстімен өңделетін келесі аумаққа сырғытыңыз.
Қолайлы (ауыртатын емес) болып сезілгенде тері түріңіз үшін
ұсынылған ауқым ішінде параметрді бір деңгейге арттырыңыз
және әр параметр үшін бір жарқылды қолданыңыз. Бір жерге
бірден көп жарқылды қолданбаңыз.
9 Өңдеуді аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру
түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
10 Теріні тексерген соң, 24 сағат күтіп, теріңізден қандайда
бір реакцияны тексеріңіз. Егер теріңізден реакциялар көрінсе,
кейінгі пайдалану үшін теріде реакция тудырмайтын ең жоғарғы
мәнді таңдаңыз.
Кейінгі пайдалану
1 Әрбір өңдеу алдында бекітпені, жарық шығатын терезені және
денеге арналған саптама ішіндегі металл жақтауды тазалаңыз.
Қосымша ақпаратты «Тазалау және техникалық қызмет көрсету»
бөлімінен қараңыз.
2 Әр өңдеуді теріңіздің сезімталдығының және өңдеу қаншалықты
қолайлы сезілетініне негізделіп жарық қарқындылығын өте мұқият
таңдаудан бастаңыз. Тері түрі және түк түсі тіркесімі үшін дұрыс
параметрді таңдау үшін «Ұсынылған жарық қарқындылықтары»
бөлімін қараңыз.
Ескертпе. Тері бірқатар себептерге байланысты түрлі күндерде/
жағдайларда әртүрлі реакция беруі мүмкін. Қосымша ақпаратты
осы тараудағы «Ықтимал жанама әсерлер және тері реакциялары»
бөлімінен қараңыз.
3 Алдыңғы бөлімдегі («Бірінші рет пайдалану алдында және тері
сынағы») 2-6 қадамдарын орындаңыз.
Ескертпе. Пайдаланылған кезде құрал мен саптаманың жылығаны
қалыпты жағдай.
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4 Құрылғыны тері үстімен өңделетін келесі аумаққа сырғытыңыз
және осы тараудағы «Бірінші рет пайдалану және тері сынағы»
бөліміндегі 5 және 6 қадамдарын қайталаңыз. Әр жарқылдан кейін
құрылғы қайтадан жарқыл шығаруға дайын болғанша 3,5 секундқа
дейін кетеді. Құрылғының артындағы «жарқыл шығаруға дайын»
шамы қайтадан жыпылықтай бастап, зарядталып жатқанын көрсетеді.
Жалғастырмай тұрып осы жарық үздіксіз жанғанша күтіңіз.
SC1992 үшін кеңес: SC1992 «сырғыту және жарқыл» мүмкіндігі бар:
тиімдірек өңдеу үшін құрылғыны тері үстінде сырғытқанда жарқыл
түймесін басып тұрыңыз.
Бір сеанс кезінде бір орынды бірнеше рет өңдеуге болмайды. Бұл
түк алу тиімділігін арттырмайды, бірақ тері реакциясының қаупін
арттырады.
5 Өңделмеген аумақтарды болдырмау үшін жарқылдардың бірбіріне жақын пайда болуын тексеріңіз. Тиімді жарық тек жарық
шығару терезесінен шығатынын ескеріңіз. Бірақ бір аймаққа екі
рет жарқыл түсірмеңіз.
6 Өңдеуді аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіру үшін қосу/өшіру
түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз.
7 Жарық шығару терезесі мен денеге арналған саптамадан түк
пен кірді тексеріп, пайдаланғаннан кейін құрылғыны тазалаңыз
(«Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
Кеңестер
Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу тәсілі
-- Бірінші бірнеше түкті алудан кейін түктердің көрінуі қалыпты жағдай
болып табылады (Толық ақпаратты «Кіріспе» тарауының «Жұмыс
жасау қағидалары» бөлімінен қараңыз).
-- Түкті толығымен сәтті алып тастау үшін және түк фолликуласы
қайта белсенді болуына жол бермеу үшін өңдеуді алғашқы екі айда
екі апта сайын қайталап отыру керек. Сонда теріңіз тегіс әрі түксіз
болады. Осы нәтижелерді сақтау үшін туралы білу үшін «Ұстау
фазасы» бөлімін оқыңыз.
Техникалық қызмет көрсету кезеңі
-- Тері тегіс әрі түксіз болуымен қамтамасыз ету үшін өңдеуді
төрт-алты апта сайын қайталап отыруға кеңес береміз. Өңдеу
арасындағы уақыт жеке түктің қайта өсуі мен дененің түрлі
бөліктеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Егер өңдеулер
арасында тым көп түк өсетін болса, жай ғана өңдеу аралығын
қайта қысқартыңыз, бірақ ешбір орынды екі аптадан жиі өңдеуге
болмайды. Құралды ұсынылғаннан жиірек пайдаланған жағдайда
тиімділік артпайды, бірақ тері реакцияларының қаупі жоғарылайды.
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Пайдалануға арналған нұсқау
Орташа түкті алу уақыты
Дене тұстары

Пайдаланудың шамалас уақыты

Қолтықтар

Әр қолтыққа 1 минут

Бикини тұсы

Әр жаққа 1 минут

Толық бикини тұсы

4 минут

1 аяқтың төменгі жағы

8 минут

Толық аяқ

14 минут
Ескертпе. Жоғарыдағы орташа түкті алу уақыттары зерттеу және
сынақтар барысында қарастырылды. Жеке түкті алу уақыттары әр
адамда әр түрлі болуы мүмкін.
Арнаулы түкті алу аумақтары
Құрылғы қолтықтағы, қолдардағы, іштегі, бикини аумағындағы және
аяқтардағы түктерді өңдеуге арналған. Оны бетке қолдануға болмайды.
Құралды аяқтарға пайдалану
Аяқтарыңызға қолайлы параметрлерді «Пайдалануға дайындау»
тарауының «Жарық қарқындылығы» бөліміндегі ұсынылған жарық
қарқындылығының кестесінен қараңыз.
-- Құрылғыны қолайлылығына қарай жоғары және төмен немесе аяқтың
бойымен жылжытуға болады. Теріге толық тиюді сақтау үшін сонымен
бірге құрылғыны терінің шеттеріне қоюға және ұстауға болады.
Ескертпе. Үлкен жіліншік сүйек және тобық сияқты сүйек аумақтары
дененің басқа аумақтарына қарағанда көбірек сезімтал. Денеге
арналған саптаманы осы аумақтарда қатты басқанда, тері тітіркенуі
және қызаруы сияқты реакциялар теріде көбірек болуы мүмкін. Осы
тараудың «Ықтимал жанама әсерлер және тері реакциялары» бөлімін
қараңыз. «Жарқыл шығаруға дайын» шамы жанғанша денеге арналған
саптаманы теріге қаттырақ емес, жеткілікті деңгейде басыңыз.
Құралды бикини тұсында пайдалану
Бикини тұсына қолайлы параметрлерді көру үшін «Пайдалануға
дайындау» тарауының «Жарық қарқындылығы» бөліміндегі ұсынылған
жарық қарқындылығының кестесін қараңыз.
Жалпы алғанда Philips Lumea Essential құрылғысы бүкіл бикини аймағын
өңдеу үшін қауіпсіз әрі жеткілікті түрде жайлы (мысалы, «Бразилиялық»
немесе «Голливуд» стилінде). Бикини аймағындағы қою пигментті,
әлдеқайда сезімтал теріде төменірек параметрді пайдаланыңыз.
Құралды ішкі жыныстық ерінге, қынапқа және анусқа пайдалануға
болмайды. Шат аймағын өңдегісі келетін ер адамдар құралды ұма
үстінен пайдаланбауы керек.
Ескертпе. Гигиена себептерімен басқа дене аумағын өңдеуді бастамай
тұрып әрқашан денеге арналған саптаманы тазалаңыз («Тазалау және
техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
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Құралды қолтықтарға пайдалану
Қолтықтарыңызға қолайлы параметрлерді көру үшін «Пайдалануға
дайындау» тарауының «Жарық қарқынының деңгейін орнату»
бөліміндегі ұсынылған жарық қарқынының кестесін қараңыз.
Түкті алудан бұрын қолтықтарыңыздан дезодорантты, косметиканы,
кремді немесе басқа күтім жасаушы өнімді кетіргеніңізге көз жеткізіңіз.
Кеңес Қолтықтарда оңтайлы нәтижелер алу керек болса, өңделетін
аумақ пен «жарқыл шығаруға дайын» шамы жақсы көрінуі үшін айнаның
алдында тұрыңыз. Қолыңызды көтеріп, қолтық аумағындағы теріні
созу үшін қолыңызды желкеңізге қойыңыз.
Ескертпе. Шағылысқан жарық көздеріңізге зиянын тигізбейді. Егер
шашыраңқы жарық жағымсыз болса, жарықты жіберген кезде
көздеріңізді жабыңыз.
Ықтимал кері әсерлері және тері реакциялары
Жалпы тері реакциялары:
-- Теріңіз аздап қызаруы және/немесе шымшылағандай болуы, дірілді
немесе жылуды сезінуі мүмкін. Бұл реакция мүлдем зиянсыз және
жылдам кетіп қалады.
-- Күннен күю сияқты тері реакциясы түк алынған аумақта аз уақытқа
орын алуы мүмкін. Егер ол 3 күннің ішінде кетпесе, дәрігерге
қаралуға кеңес береміз.
-- Құрғақ тері және қышыма қырыну және жарықпен түкті алу
амалынан пайда болуы мүмкін. Бұл зиянсыз және бірнеше күннің
ішінде кетеді. Аумақты мұзбен немесе дымқыл орамалмен
салқындатуға болады. Егер құрғақтық кетпесе, түкті алғаннан кейін
түк алынған аумақта 24 сағат бойы хош иіссіз ылғалдандырғыш
кремді қолдануға болады.
Сирек кездесетін кері әсерлері:
-- Күйіктер, артық қызару және ісу: бұл реакциялар өте сирек болады және
әдетте теріңіздің түсіне тым жоғары жарық қарқындылығын пайдалану
нәтижесі болып табылады. Егер бұл реакциялар 3 күннің ішінде кетпесе,
дәрігерге қаралуға кеңес береміз. Тері толығымен қалпына келгенше
күтіп, төменірек жарық қарқындылығын пайдаланыңыз.
-- Терінің өңсізденуі: бұл өте сирек кездеседі. Терінің өңсізденуі қоршаған
аумақтан күңгірттеу немесе ашықтау бөлік ретінде көрінеді. Бұл —
теріңіздің түсі үшін тым жоғары жарық қарқындылығын пайдаланудың
нәтижесі. Сирек жағдайларда (әдетте, тым күңгірт теріде тым жоғары
қарқындылықты пайдалану нәтижесі), пигмент өзгерісінің әсерлері
әдетте бақыланғаннан ұзағырақ созылуы мүмкін. Барлық жағдайларда
әсерлер соңында қайтарылады. Өңсіздену кеткенше және терінің
қалыпты түсі қалпына келгенше өңдемеңіз.
-- Терінің ауру жұқтыруы және қабынуы: ол өте сирек болады
және құралды жараларға немесе қырынудан болған кесіп кеткен
жерлерге, бұрыннан бар жараларға немесе өскен түктерге
пайдаланудан болуы мүмкін.
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-- Артық ауру: құралды қырынбаған теріге пайдалансаңыз, құралды
теріңіздің түсіне аса жоғары болатын жарық қарқынымен
пайдалансаңыз, бір аумақты бір реттен аса жарықтандырсаңыз
және құралды ашық жараларға, қабынуларға, жұқпалы ауруларға,
дене суреттеріне, күйіктерге, т.б. пайдалансаңыз, түкті алу кезінде
не одан кейін осындай болуы мүмкін. Толық ақпаратты «Маңызды»
тарауының «Қолдануға болмайтын жағдайлар» бөлімінен қараңыз.
Пайдаланудан кейін
-- Түкті алғаннан кейін бірден түк алынған аумақтарға жұпар иісті
косметиканы қолданбаңыз.
-- Қолтықтардағы түкті алғаннан кейін дезодорантты бірден
пайдаланбаңыз. Терінің қызаруы толығымен кеткенін күтіңіз.
-- Күнге шығу және жасанды қарайту туралы ақпаратты «Пайдалануға
дайындау» тарауының «Қараю кезіндегі кеңес» бөлімінен қараңыз.
Тазалау және күтіп ұстау
Оңтайлы нәтижелер алу және құралдың пайдалану мерзімін
қамтамасыз ету үшін құралды әр пайдаланудан бұрын және кейін
және қажет болған кезде түкті алу кезінде тазалаңыз. Құралды
дұрыстап тазаламасаңыз, ол тиімділігінен айрылады.
Құралды немесе оның бөлшектерін ағын суда немесе ыдыс жуғышта
жумаңыз.
Құралды тазалағанда, қыратын шүберектерді, қырғыш тазалау
құралдарын, жанармай немесе ацетон сияқты сұйықтықтарды
қолданбаңыз.
Жарық шығару терезесіне немесе денеге арналған
саптама ішіндегі металл жақтауға сызат түсіруге болмайды.
Ескертпе. Жарық шығару терезесін немесе денеге арналған саптаманы
тазалау одан әрі мүмкін болмағанда құрылғыны пайдалануды
тоқтатыңыз.
1 Құралды сөндіріп, оны суытыңыз.
Ескертпе. Жарық шығару терезесі пайдалану кезінде ыстық болады.
Тазалау алдында оның суығанын тексеріңіз.
2 Денеге арналған саптаманы алу үшін жоғарғы және төменгі
жағындағы шығыңқы жерлерден ұстап, жайлап тартыңыз.
3 Қажет болса, құрылғының сыртын құрылғы жинағында берілген
құрғақ тазалағыш шүберекпен тазалаңыз.
4 Құралда берілген жұмсақ шүберекті аз сумен сулап, онымен мына
бөлшектерді тазалаңыз:
-- жарық шығару терезесі
-- денеге арналған саптаманың сыртқы беті
-- денеге арналған саптама ішіндегі металл жақтау
Электрондық түйіспелердің ылғалданбауын тексеріңіз.
Ескертпе. Егер су дұрыстап тазартпаса, жоғарыда аталған
бөлшектерді тазалауға пайыздық көрсеткіші жоғары спирттің бірнеше
тамшысын пайдаланыңыз.

40

ҚАЗАҚША
Ескертпе. Осы бөлімдегі нұсқауларға сай әр пайдаланудан бұрын және
кейін және қажет болса, өңдеу кезінде құрылғыны тазалаңыз.

Сақтау
1 Құралды сөндіріп, оны суытыңыз.
2 Құралды қоймастан бұрын оны тазалаңыз.
3 Құрылғыны жинақпен берілген сөмкеде, -20°C және +70°C
арасындағы температурада пайдаланыңыз.
Кеңес Қысқаша іске кірісу нұсқаулығын болашақта анықтама алу үшін
қалтада сақтау ұсынылады.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер сатып алу үшін,
www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз немесе Philips
дилеріне барыңыз. Сондай-ақ,еліңіздегі Philips Тұтынушыларды қолдау
орталығына хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік
парақшасынан қараңыз).
Қосалқы бөлшектер
Келесі қосалқы бөлшектер бар:
-- Денеге арналған саптама
-- Адаптер
-- Тазалау шүберегі
-- Қалта
Қоршаған орта
-- Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құралды тұрмыстық қоқыспен
бірге тастамаңыз. Қайта өңдейтін арнайы жинау орнына
тапсырыңыз. Бұл әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін тигізеді.

Кепілдік және қолдау
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/
support сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік
парақшасын оқыңыз.
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Техникалық ерекшеліктер
SC1992 және SC1991 үлгілері
Нақты кернеулік

100В-240В

Нақты жиілік

50Гц-60Гц

Нақты кіріс қуаты

24Вт

Ток соғудан сақтағыш

II класс Q

Қорғау рейтингі

IP 30 (EN 60529)

Жұмыс істеу жағдайлары

Температура: +15°-тан +35°C аралығы
Салыстырмалы ылғалдылық: 30% to 95%

Сақтау шарттары

Температура: -20°C to +70°C
Қатысты ылғалдылық: 5% тан 95% аралығы

Дене саптамасының ауқымы

>500 нм
Ақаулықтарды жою
Бұл тарауда құрылғыда ең жиі кездесетін мәселелер жинақталған.
Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, жиі
қойылатын сұрақтар тізімін көру үшін www.philips.com/support
торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына
хабарласыңыз.

Проблема

Ықтимал себебі

Шешімі

Зарядтау
кезінде адаптер/
құрылғы қызады.

Бұл қалыпты жағдай.

Ешнәрсе істеудің қажеті жоқ.

Құралды қостым,
бірақ жарық қарқынын
көбейту немесе
азайту мүмкін емес.

Құралды қайта
орнату керек.

Құралды қайта орнату үшін оны ажыратып,
қайта қосыңыз. Егер жарық қарқынын сәйкестендіру
әлі де мүмкін болмаса, еліңіздегі Philips
Тұтынушылар орталығына, дилеріне немесе қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны теріге
қойғанымда «жарқыл
шығаруға дайын»
шамы жанбайды.

Құрылғы теріге дұрыс Құрылғыны теріге 90° бұрышпен, тұтас қауіпсіздік
қойылмаған.
жүйесінің бүкіл 4 жағы теріге тиіп тұратындай етіп
қойыңыз. Содан кейін «жарқыл шығаруға дайын»
шамы үздіксіз жанғанын тексеріңіз және жарқыл
түймесін басыңыз.
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ҚАЗАҚША

Проблема

Ықтимал себебі

Шешімі
Егер бұл да нәтиже бермесе, құрылғыны теріге
тиюге оңай болатын денеңіздің тегіс жеріне
қойыңыз, мысалы, білегіңіздің төменгі жағына. Одан
кейін «жарқыл шығаруға дайын» шамының жанып
тұрғанын тексеріңіз. Егер «жарқыл шығаруға
дайын» шамы құрылғыны теріге қойғанда әлі де
жанбай тұрса, еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына, дилеріне немесе Philips сервис
орталығына хабарласыңыз.

«Жарқылға дайын»
шамы бекітпені
теріме қойғанда
жанбайды, бірақ
салқындатқыш
желдеткіші жұмыс
істеп тұр.

Қатты қызып кетуден
қорғау мүмкіндігі іске
қосылған.

Шамадан тыс қызудан қорғау функциясы іске
қосылған кезде желдеткіш әлі жұмыс істейді.
Құрылғыны өшірмеңіз және пайдалануды
жалғастырмай тұрып шамамен 15 минут бойы
суытыңыз. 5 минуттан кейін құрылғы автоматты
түрде өшеді. Содан кейін оны тағы 10 минут
бойы суытыңыз. Егер құрылғыны теріге қойғанда
«жарқыл шығаруға дайын» шамы әлі жұмыс
істемесе, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау
орталығына, Philips дилеріне немесе Philips қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.

«Жарқыл шығаруға
дайын» шамы жасыл,
бірақ жарқыл түймесі
басылғанда құрылғы
жарқыл шығармайды.

Құралды қайта
орнату керек.

Құрылғыны қайта орнату үшін оны ажыратып, қайта
қосыңыз. Егер «жарқыл шығаруға дайын» шамы
жасыл болып, бірақ жарқыл түймесі басылғанда
құрылғы жарқыл шығармаса, еліңіздегі Philips
тұтынушыларды қолдау орталығына, дилеріне
немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1-қарқындылық шамы
жыпылықтай береді
және параметрді
өзгерте алмаймын.

Денеге арналған саптаманы құрылғыға дұрыстап
Денеге арналған
қойыңыз.
саптама құрылғыға
дұрыстап қойылмаған.

Бүкіл қарқындылық
шамдары кезектесіп
қосылады.

Құралды қайта
орнату керек.

Құрылғыны қайта орнату үшін оны ажыратып, қайта
қосыңыз. Егер жарық қарқынын сәйкестендіру әлі
де мүмкін болмаса, еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына, дилеріне немесе Philips қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.

Барлық қарқындылық
шамдары бір уақытта
жыпылықтайды.

Құрал зақымданған.

Еліңіздегі Philips Тұтынушылар орталығына,
дилеріне немесе қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.

Құралдан жағымсыз
иіс шығады.

Денеге арналған саптаманы және жарық
Денеге арналған
саптама және/немесе шығару терезесін мұқият тазалаңыз. Егер
сүзгі әйнегі кірлеген. денеге арналған саптаманы дұрыстап тазалай
алмасаңыз, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау
орталығына, Philips дилеріне немесе Philips қызмет
көрсету орталығына хабарласып, денеге арналған
саптаманы ауыстыруын сұраңыз.

ҚАЗАҚША
Проблема
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Ықтимал себебі

Шешімі

Құралды қолданғанда
оның ұқыптылықпен
пайдаланылуын талап
ететін дене тұстарын
қырмағансыз.

Егер түк алынатын аумақта түктер
болса, құрылғыны пайдаланған кезде бұл түктер
күюі мүмкін. Нәтижесінде, жағымсыз иіс шығады.
Құрылғыны пайдаланбастан бұрын түк алынатын
аумақты дұрыстап қырыңыз. Егер қырынудан тері
тітіркенсе, түктерді мүмкіндігінше қысқартып,
Lumea Essential құрылғысын қолайлы параметрмен
пайдаланыңыз.

Құралды тозаңды
ортада ұстағансыз.

Құрылғыны және денеге арналған саптаманы
тазалаңыз («Тазалау және техникалық қызмет
көрсету» тарауын қараңыз).

Таңдалған жарық
қарқындылығы тым
жоғары.

Әр пайдалану алдында тері/түк түсін тексеріп,
әр өңдеу үшін дұрыс жарық қарқындылығын
таңдағаныңызға көз жеткізіңіз. Қажет болса,
төменірек жарық қарқындылығын таңдаңыз.

Құрал
пайдаланылатын
дене тұстарын
қырмағансыз.

Құрылғыны пайдаланбастан бұрын түк алынатын
аумақтарды қырыңыз. Егер қырынудан тері
тітіркенсе, түктерді мүмкіндігінше қысқартып,
Lumea Essential құрылғысын қолайлы параметрмен
пайдаланыңыз.

Жарық шығатын
терезе сынған.

Егер жарық шығару терезесі сынса, тері
реакциялары қаупін болдырмау үшін құрылғыны
одан әрі пайдаланбаңыз. Еліңіздегі тұтынушыларды
қолдау орталығына, Philips дилеріне немесе Philips
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрал
Құралды
пайдаланғанымда жан пайдаланылатын
шыдатпастай ауырады. дене тұстарын
қырмағансыз.

Құрылғыны пайдаланбастан бұрын түк алынатын
аумақтарды қырыңыз. Егер қырынудан тері
тітіркенсе, түктерді мүмкіндігінше қысқартып,
Lumea Essential құрылғысын қолайлы параметрмен
пайдаланыңыз.

Тері түкті алу кезінде
әдеттегіге қарағанда
сезімталдау болып
келеді.

Құралды пайдалану
мүмкін емес
дене тұстарына
қолданғансыз.

Құрылғыны бетке, ішкі жыныстық еріндерге,
қынапқа, анусқа, емшектерге және ареолаларға
қолданбаңыз. Еркектер оны бетіне немесе ұмаға
пайдаланбауы керек.

Өзіңізге тым жоғары
болатын жарық
қарқындылығын
пайдаландыңыз.

Жарық қарқынын өзіңізге ыңғайлы деңгейге дейін
азайтыңыз. «Пайдалануға дайындау» тарауындағы
«Жарық қарқындылығы» бөлімін қараңыз.

Жарық шығатын
терезе сынған.

Егер денеге арналған саптаманың жарық шығару
терезесі сынған болса, құрылғыны осы денеге
арналған саптамамен одан әрі пайдаланбаңыз.
Денеге арналған саптаманы ауыстырту үшін
дилеріңізге немесе Philips қызмет көрсету
орталығына барыңыз немесе тұтынушыларға
қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

44

ҚАЗАҚША

Проблема

Ықтимал себебі

Шешімі

Құрал денеңіздегі
түктердің және
теріңіздің түсіне
сәйкес келмейді.

Денедегі түк тым сары, қызыл, сұр немесе ақ
болса, құралды пайдаланбаңыз. Теріңіз күңгірт
болса, құралды пайдаланбаңыз. Қысқаша бастау
нұсқаулығындағы дене түктері және тері түстері
кестесін қараңыз.

Күтімнен кейін құрал
пайдаланылған дене
тұстары қызарады.

Аздап қызару зиянды
болып табылмайды,
ол қалыпты құбылыс
және жылдам кетеді.

Ешнәрсе істеудің қажеті жоқ.

Түкті алғаннан кейінгі
терінің реакциясы
әдеттегіден ұзаққа
созылады.

Өзіңізге тым жоғары
болатын жарық
қарқындылығын
пайдаландыңыз.

Келесі рет төменірек жарық қарқындылығын
таңдаңыз. «Пайдалануға дайындау», «Жарық
қарқындылығы» бөлімін қараңыз. Егер тері
реакциясы 3 күннен көбірек созылса, дәрігерге
хабарласыңыз.

Түкті жою
нәтижелеріне көңілім
толмайды.

Өзіңізге өте төмен
болатын жарық
қарқындылығын
пайдаландыңыз.

Жоғарырақ қарқындылықты пайдалану мүмкіндігін
анықтау үшін теріні тексеріңіз («Құрылғыны
пайдалану» тарауының «Бірінші рет пайдалану
және тері сынағы» бөлімін қараңыз).

Құралды
пайдаланғанда
жеткілікті түрде
қаусырмалар
жасамағансыз.

Түкті дұрыстап жою нәтижелеріне қол жеткізу
үшін құрылғыны пайдаланғанда қабаттастыруларды
жасау керек. «Құрылғыны пайдалану» тарауының
«Кейінгі пайдалану» бөліміндегі 4-қадамды қараңыз.

Құралды
ұсынылғандай жиі
пайдаланбайсыз.

Барлық түкті сәтті жою үшін және түк түбінің
қайтадан белсенді болуына жол бермеу үшін
бірінші екі айда екі апта сайын түкті алуды қайталап
отыру керек. Теріңіз біркелкі тегіс болып қалуы
үшін түкті алуды төрт-алты апта сайын қайталап
отыруға кеңес береміз. Түкті алудың арасындағы
уақыт жеке түктің қайта өсуіне қарай және әр
түрлі дене аумақтарында ерекшеленуі мүмкін.
Егер түкті алудың арасында тым көп түк қайта
өсіп шықса, түкті алу аралығын қысқартыңыз, бірақ
кез келген аумақтағы түкті екі аптада бір реттен
көп алмаңыз. Құралды ұсынылған уақыттан көп
пайдалансаңыз, тиімділігін арттырмайсыз, бірақ тері
реакцияларының қаупін де жоғарылатып аласыз.

Сіз IPL өңдеуіне
орташа
пайдаланушымен
салыстырғанда
баяуырақ реакция
көрсетесіз.

Құрылғыны кемінде 6 ай бойы пайдалануды
жалғастырыңыз, өйткені осы кезеңнің барысында
түктің қайта өсуі әлі де төмендеуі мүмкін. Сондайақ, осы мәселенің басқа шешімдерін ескеріңіз.

ҚАЗАҚША
Проблема

Түк алынған
аумақтардың кейбір
бөліктерінде түктер
қайта өсе бастады.

Құрал жұмыс
істемейді.
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Ықтимал себебі

Шешімі

Құрал денеңіздегі
түктердің және
теріңіздің түсіне
сәйкес келмейді.

Денедегі түк тым сары, қызыл, сұр немесе ақ
болса, құралды пайдаланбаңыз. Теріңіз күңгірт
болса, құралды пайдаланбаңыз. Қысқаша бастау
нұсқаулығындағы дене түктері және тері түстері
кестесін қараңыз.

Құралды
пайдаланғанда
жеткілікті түрде
қаусырмалар
жасамағансыз.

Түкті дұрыстап жою нәтижелеріне қол жеткізу
үшін құрылғыны пайдаланғанда қабаттастыруларды
жасау керек. «Құрылғыны пайдалану» тарауының
«Кейінгі пайдалану» бөліміндегі 4-қадамды қараңыз.

Түк табиғи түк өсу
кезеңінің бөлімі
ретінде қайта өсіп
бастайды.

Бұл — қалыпты жағдай. Ол түк қайта өсе
бастайтын табиғи түк өсу циклының бір бөлігі
болып табылады. Дегенмен, енді түктер жұмсақ әрі
жіңішке болып өседі.

Құрал зақымданған.

Еліңіздегі Philips Тұтынушылар орталығына,
дилеріне немесе қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.

Жарыққа негізделген түк алғыш құрал
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: «Филипс»
ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел.
+74959379300, www.philips.ru
36W, 120-240V, 50-60Hz
Үйде пайдалануға арналған. II- класс
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POLSKI
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby
w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj
swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.
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. Firma Philips bada tę metodę
przy współpracy najlepszych dermatologów od ponad 15 lat. Teraz z tej
nowatorskiej technologii można korzystać w wygodnym zaciszu własnego
domu, w dowolnie wybranym czasie.
Urządzenie zostało zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem użycia
go przez kobiety, ale mogą z niego korzystać również mężczyźni.
Urządzenie Philips Lumea Essential umożliwia usuwanie zbędnego
owłosienia z obszarów ciała znajdujących się poniżej szyi.
Urządzenie Philips Lumea Essential jest przeznaczone do użytkowania tylko
przez jedną osobę.
Więcej informacji o urządzeniu Philips Lumea Essential można znaleźć na
stronie www.philips.com/lumea. Warto także odwiedzać regularnie stronę
główną, gdzie są publikowane nowe informacje.
Korzyści
Urządzenie oferuje następujące korzyści:
Technologia IPL (intensywnego światła impulsowego) do użytku
w domu
Urządzenie Philips Lumea Essential wykorzystuje opartą na emisji światła
technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light
— IPL). Technologia ta od piętnastu lat znajduje także zastosowanie w
urządzeniach do depilacji przeznaczonych dla branży profesjonalnych usług
kosmetycznych. Dzięki urządzeniu Philips Lumea Essential można teraz
korzystać z tej nowatorskiej technologii także w zaciszu własnego domu.
Skuteczne zapobieganie odrastaniu włosów zapewnia efekt
gładkości każdego dnia
Opisywana metoda depilacji zapewnia długotrwałą ochronę przed
odrastaniem włosów i gwarantuje jedwabiście gładką skórę. Nasze
badania wykazały, że znacząca redukcja owłosienia następuje już po dwóch
zabiegach. Najlepsze rezultaty wymagały najczęściej czterech lub pięciu sesji,
przy czym każda nich przynosiła zauważalne zmniejszenie gęstości włosów.
Czas, po jakim pojawiają się efekty stosowania urządzenia oraz ich trwałość
zależą od cech poszczególnych użytkowników. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w części „Sposób osiągnięcia najlepszych rezultatów” w
rozdziale „Zasady używania”.
Delikatne działanie, nawet w przypadku wrażliwych obszarów ciała
Urządzenie Philips Lumea Essential zostało zaprojektowane w ścisłej
współpracy z najlepszymi dermatologami w celu zapewnienia skutecznego i
delikatnego działania, nawet w przypadku najwrażliwszych obszarów ciała.
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Bez konieczności wymiany części, bez ukrytych kosztów
W urządzeniu Philips Lumea Essential zastosowano wydajną lampę, która
nie wymaga wymiany. Może ona wytworzyć ponad 100 000 błysków i
powinna wystarczyć do stałego utrzymywania rezultatów depilacji przez
okres 5 lat*, zapewniając jednocześnie znaczne oszczędności dzięki brakowi
konieczności zakupu drogich lamp na wymianę.
* W przypadku jednego użytkownika, typowego scenariusza stosowania i
przestrzegania zalecanego reżimu użytkowania.
Jak działa technologia IPL firmy Philips?
Wzrost włosów
Szybkość wzrostu włosów jest cechą indywidualną. Wpływają na nią miedzy
innymi takie czynniki, jak wiek czy metabolizm. Zasadniczo wzrost włosa jest
jednak zawsze podzielony na 3 etapy.
1 Faza wzrostu (anagenowa)
W tej fazie następuje aktywny wzrost włosa z korzenia, a koncentracja
melaniny osiąga najwyższy poziom. Melanina odpowiada za zabarwienie
włosów. Od jej poziomu zależy także skuteczność depilacji z
wykorzystaniem technologii IPL. Na działanie światła są podatne wyłącznie
włosy znajdujące się w fazie wzrostu.
2 Faza degradacji (katagenowa)
Włos przestaje rosnąć, a korzeń kurczy się, co poprzedza wypadnięcie włosa.
3 Faza spoczynku (telogenowa)
Stary włos oddziela się od mieszka i wypada. Mieszek odpoczywa, dopóki
zegar biologiczny nie nakaże mu wznowienia aktywności i nie rozpocznie
się wzrost nowego włosa.
Zasada działania
-- Urządzenie działa na zasadzie podgrzewania włosa i jego korzenia
pod skórą. Melanina we włosie i w cebulce absorbuje generowane
impulsy świetlne. Im ciemniejszy kolor włosa, tym więcej światła może
on zaabsorbować. Ten proces stymuluje włos do przejścia do fazy
spoczynku.
-- Między zabiegami włosy wypadają w sposób naturalny, a proces
odrastania jest wstrzymany. Wypadnięcie może nastąpić po tygodniu do
dwóch.

--

Optymalnej depilacji nie można osiągnąć w czasie pojedynczej sesji,
ponieważ tylko włosy w fazie wzrostu są podatne na naświetlanie.
Podczas zabiegu włosy w danym obszarze skóry zwykle znajdują się na
różnych etapach cyklu wzrostu. Skuteczne usunięcie wszystkich włosów
wymaga powtarzania zabiegu w odstępach dwutygodniowych przez
pierwsze dwa miesiące.
Wbudowany filtr optyczny gwarantuje, że światło ultrafioletowe nie dociera
do skóry i urządzenie może być stosowane bezpiecznie.
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Opis ogólny (rys. 5)
1 Wskaźniki intensywności (1–5)
2 Wyłącznik
3 Wskaźnik gotowości do błysku
4 Otwory wentylacyjne
5 Gniazdo urządzenia
6 Przycisk błysku
7 Otwory na styki elektryczne
8 Okienko emisji światła z wbudowanym filtrem UV
9 Styki elektryczne
10 Nasadka do ciała (odpowiednia do całego ciała poniżej szyi)
11 Metalowa ramka wewnątrz nasadki do ciała
12 Wbudowany system bezpieczeństwa
13 Zasilacz
14 Mała wtyczka
15 Etui
W zestawie również: szmatka do czyszczenia
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego
instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
-- Woda i elektryczność stanowią niebezpieczne połączenie. Nie używaj
urządzenia w miejscu wilgotnym (np. w pobliżu odkręconego prysznica
napełnionej wanny lub basenu).
-- Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu.
-- Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, nie wolno dotykać jego
elementów wewnętrznych, ponieważ grozi to porażeniem prądem
elektrycznym.
-- Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.
Ostrzeżenie
-- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
lub umysłowych, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
-- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
-- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia.
Młodzież w wieku 15–18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub
pod rodziców lub opiekunów. Osoby dorosłe w wieku od 19 lat wzwyż
mogą swobodnie korzystać urządzenia.
-- Korzystaj wyłącznie z zasilacza dołączonego do urządzenia.
-- Nie używaj urządzenia lub zasilacza w przypadku ich uszkodzenia.
-- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa
nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
-- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza
wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
-- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli szybka w okienku emisji światła
jest uszkodzona.
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Aby zapobiec uszkodzeniu:
-- Upewnij się, że nic nie zakłóca przepływu powietrza przez otwory
wentylacyjne.
-- Nigdy nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, nie potrząsaj nim ani go
nie upuszczaj.
-- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z bardzo zimnego otoczenia do
otoczenia bardzo ciepłego lub odwrotnie, odczekaj około 3 godzin
przed jego użyciem.
-- Urządzenie należy przechowywać w dołączonym etui, aby uchronić je
przed zakurzeniem.
-- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Po użyciu
zawsze wyłącz urządzenie.
-- Nie wystawiaj urządzenia na kilkugodzinne bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub ultrafioletowych, aby uniknąć jego
uszkodzenia.
-- Nie kieruj błysków emitowanych przez urządzenie w stronę żadnej
innej powierzchni niż skóra. Może to poważnie uszkodzić nasadkę do
ciała i okienko emisji światła. Błysk można włączać tylko po przyłożeniu
urządzenia do skóry.
Uwaga
-- Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia wzroku, urządzenia nie wolno używać
w miejscach wokół oczu i w okolicy brwi.
-- Podczas korzystania z urządzenia używaj ustawień odpowiednich
do rodzaju swojej skóry (patrz tabela w części „Zalecane poziomy
intensywności światła” w rozdziale „Przygotowanie do użycia”).
Używanie ustawień wyższych niż zalecane zwiększa ryzyko wystąpienia
reakcji skórnych i skutków ubocznych.
-- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do usuwania zbędnego
owłosienia z obszarów ludzkiego ciała znajdujących się poniżej szyi. Nie
używaj go do żadnego innego celu.
-- Upewnij się, że skóra na obszarze, który ma zostać poddany zabiegowi,
jest czysta, sucha i nie ma na niej kremów, balsamów ani innych
kosmetyków. Jeśli skóra nie jest czysta i sucha, wbudowany system
bezpieczeństwa może nie działać tak, jak powinien, a urządzenie może
nie wyzwalać błysków lub wyzwalać błyski przypadkowo.
Aby uniknąć skrócenia czasu przydatności urządzenia Philips
Lumea Essential, należy pamiętać o następujących zaleceniach:
-- Używaj urządzenia w temperaturze otoczenia od 15°C do 35°C.
-- Urządzenie jest wyposażone w system ochrony przed przegrzaniem. Jeśli
urządzenie ulegnie przegrzaniu, nie będzie wykonywać błysku. W takiej
sytuacji nie wyłączaj urządzenia, ale pozwól mu ostygnąć przez ok. 15 minut,
a następnie kontynuuj zabieg. Urządzenie wyłączy się automatycznie po
5 minutach. Odczekaj jeszcze 10 minut, aż całkowicie ostygnie.
-- W sprawie przeglądu lub naprawy urządzenia, zawsze zgłaszaj się do
autoryzowanego punktu serwisowego firmy Philips. Naprawy przez
osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia
dla użytkownika urządzenia.
-- Nie korzystaj z urządzenia w żadnym z przypadków wymienionych w
części „Przeciwwskazania”.
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Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi
przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.
Przeciwwskazania
Kto NIE powinien używać urządzenia Philips Lumea Essential?
Nie każdy może korzystać z urządzenia Philips Lumea Essential. Jeśli
dotyczy Ciebie któraś z wymienionych sytuacji, to urządzenie nie jest
przeznaczone dla Ciebie!
Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
Urządzenie Philips Lumea Essential nie zostało przetestowane na kobietach
w ciąży, dlatego nie zalecamy korzystania z niego podczas ciąży lub
karmienia piersią. Zmiany hormonalne mogą zwiększyć wrażliwość skóry i
ryzyko wystąpienia obrażeń.
Nie używaj urządzenia, jeśli masz nieodpowiedni kolor skóry
lub włosów, czyli:
-- Jeśli masz skórę typu V (rzadko przydarzają Ci się oparzenia słoneczne,
szybko się opalasz, a Twoja skóra jest ciemnobrązowa) lub typu VI
(bardzo rzadko lub nigdy nie przydarzają Ci się oparzenia słoneczne
i opalasz się na bardzo ciemny kolor, Twoja skóra jest brązowoczarna
lub ciemniejsza). Korzystanie z urządzenia Philips Lumea Essential
z dużym prawdopodobieństwem mogłoby narazić Cię na ryzyko
reakcji skórnych, takich jak przebarwienia, mocne zaczerwienienie lub
oparzenia. Patrz również rozdział „Zasady używania”, część „Możliwe
skutki uboczne i reakcje skórne”, oraz tabela z zalecanymi poziomami
intensywności światła w skróconej instrukcji obsługi.
-- Jeśli naturalny kolor Twoich włosów w miejscach, które chcesz depilować,
to jasny blond, biały, siwy lub rudy. Zabiegi nie będą skuteczne.
Z urządzenia nie wolno korzystać osobom cierpiącym na
którekolwiek z poniższych schorzeń:
-- Choroby skóry, na przykład aktywny rak skóry, przebyte zachorowanie
na raka skóry lub inny nowotwór wykryty w miejscu, które chcesz
depilować.
-- Zmiany przedrakowe lub liczne znamiona atypowe w miejscach, które
chcesz depilować.
-- Wcześniejsze wystąpienie zaburzeń kolagenowych, włącznie z
przypadkami tworzenia blizny keloidowej lub problemów z gojeniem ran.
-- Występujące wcześniej zaburzenia naczyniowe, takie jak obecność
żylaków lub ektazja naczyniowa w miejscu, które chcesz depilować.
-- Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło i łatwo pojawia się niej
wysypka lub reakcje alergiczne.
-- Infekcje, egzemy, poparzenia, zapalenie mieszka włosowego, otwarte
skaleczenia, otarcia, opryszczka, rany lub obrażenia i krwiaki w miejscu,
które chcesz depilować.
-- Przebycie operacji chirurgicznych w miejscu, które chcesz depilować.
-- Epilepsja z wrażliwością na światło błyskowe.
-- Cukrzyca, toczeń rumieniowaty, porfiria lub niewydolność serca.
-- Zaburzenia krzepnięcia krwi.
-- Przebyte choroby obniżające odporność (w tym zakażenie wirusem
HIV lub AIDS).
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Z urządzenia nie wolno korzystać osobom zażywającym
którykolwiek z poniższych leków:
-- Obecnie lub w niedawnej przeszłości stosowane na skórę
alfahydroksykwasy (AHA), betahydroksykwasy (BHA), miejscowo
stosowana izotretynoina i kwas azelainowy.
-- W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyjmowana w dowolnej postaci
izotretynoina, np. Accutane® lub Roaccutane®. Takie leczenie może
sprawić, że skóra będzie bardziej podatna na pękanie, zranienie lub
podrażnienie.
-- Środki przeciwbólowe, które zmniejszają wrażliwość na ciepło.
-- Środki lub leki fotouczulające. Sprawdź ulotkę dołączoną do lekarstwa.
Nigdy nie stosuj urządzenia, jeśli w ulotce stwierdzono, że lekarstwo
może powodować reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne lub jeśli
konieczne jest unikanie słońca podczas przyjmowania leku.
-- Wszelkie leki przeciwzakrzepowe (włącznie z często przyjmowaną
aspiryną) przyjmowane w sposób, który nie pozwala na przerwanie
stosowania co najmniej tydzień przez każdym zabiegiem z użyciem
urządzenia Lumea.
-- Leki immunosupresyjne.
Nie wolno używać urządzenia w następujących miejscach:
-- Na twarzy.
-- Na sutkach i ich otoczkach, wargach sromowych mniejszych, w okolicy
pochwy i odbytu oraz wewnątrz nozdrzy i uszu. Patrz rozdział „Zasady
używania”, część „Używanie urządzenia do usuwania owłosienia ze
strefy bikini”.
-- Mężczyźni nie mogą używać urządzenia do depilacji moszny ani twarzy.
-- Na obszarach lub w pobliżu obszarów zawierających sztuczne obiekty,
takie jak implanty silikonowe, rozruszniki serca, podskórne miejsca
iniekcji (dozowniki insuliny) lub kolczyki.
-- Na znamionach, piegach, dużych żyłach, ciemniejszych obszarach skóry,
bliznach i innych zmianach na skórze bez konsultacji z lekarzem. Może
to spowodować poparzenia i zmiany koloru skóry, a w następstwie jej
poważniejsze schorzenia (np. raka skóry).
-- Na brodawkach, tatuażach i miejscach z makijażem permanentnym.
Może to spowodować poparzenia i zmiany koloru skóry
(hipopigmentacja lub hiperpigmentacja).
-- W miejscach stosowania dezodorantów o przedłużonym działaniu.
Może to spowodować reakcje skórne (patrz rozdział „Zasady
używania”, część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”).
Nie wolno używać urządzenia w miejscach oparzeń słonecznych,
miejscach niedawno opalanych (w ciągu ostatnich 2 tygodni) i miejscach
stosowania samoopalaczy.
-- Opalanie zawsze może mieć wpływ na bezpieczeństwo zabiegów.
Dotyczy zarówno wystawiania ciała na naturalne światło słoneczne, jak
i stosowania sztucznych metod, takich jak środki chemiczne, urządzenia
itp. Osoby opalone lub planujące się opalać powinny zapoznać się
z rozdziałem „Przygotowanie do użycia”, część „Porady dotyczące
opalania”.
Uwaga: Przytoczona lista nie jest wyczerpująca. Jeśli nie masz pewności, czy
wolno Ci korzystać z urządzenia, zalecamy konsultację z lekarzem.
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Przygotowanie do użycia
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przygotuj obszary, na których chcesz
stosować urządzenie, w sposób opisany poniżej.
Przygotowanie skóry do depilacji
1 Ogól miejsca, w których chcesz wykonać zabieg, jeśli włosy ciągle
odrastają.
Uwaga: Nie można zrezygnować z golenia na rzecz zastosowania kremu do
depilacji.
Uwaga: Jeśli ostatnio używana metoda depilacji opierała się na usuwaniu
włosów przy korzeniu (np. depilacja mechaniczna), można od razu rozpocząć
zabiegi.W takim przypadku w celu uzyskania optymalnych rezultatów
zalecamy golenie między zabiegami.
Prosimy pamiętać, że stosowanie urządzenia w nieogolonych
lub niewłaściwie ogolonych miejscach może powodować szereg
niepożądanych efektów:
-- Okienko emisji światła i nasadka do ciała mogą zostać zanieczyszczone
włosami i brudem, co spowoduje spadek efektywności urządzenia i
skróci jego żywotność. Zabrudzenia na okienku emisji światła mogą
sprawić, że zabieg stanie się bolesny oraz spowodować reakcje skórne
w rodzaju zaczerwienienia i przebarwień.
-- Włosy mogą się palić, co będzie powodować nieprzyjemny zapach.
2 Oczyść skórę i upewnij się, że jest pozbawiona włosów, sucha
oraz wolna od tłustych substancji (np. pozostałości dezodorantów,
balsamów, perfum, kremów do opalania i kremów z filtrem
przeciwsłonecznym).
3 Skontroluj urządzenie, a zwłaszcza okienko emisji światła i nasadkę
do ciała. Nie mogą się na nich znajdować włosy, kurz ani nitki.
Wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć zgodnie z instrukcjami w
rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
Jeśli po goleniu na Twojej skórze pojawiają się rany lub zmiany, może to
oznaczać, że jest ona bardziej wrażliwa na intensywne światło impulsowe
(IPL) niż skóra innych osób. W związku z tym zabieg może powodować
dyskomfort lub inne niepożądane skutki uboczne. Zalecamy poczekać do
ustąpienia podrażnienia skóry.
4 Kiedy włosy przestaną odrastać — co zwykle następuje po 4–5 zabiegach
— nie będzie już konieczne golenie przed użyciem urządzenia.
Intensywność światła
W przeciwieństwie do profesjonalnych urządzeń wykorzystujących światło
urządzenie Philips Lumea Essential zostało opracowane z myślą o użytku
domowym, w związku z czym generowane przez nie impulsy świetlne są
delikatniejsze. Dzięki temu jego użytkownicy mogą oczekiwać wygodnych
i skutecznych zabiegów przy zastosowaniu odpowiedniego dla siebie
poziomu intensywności światła.
Urządzenie Philips Lumea Essential oferuje pięć różnych poziomów
intensywności światła. Intensywność światła należy dostosować do koloru
skóry i włosów na ciele, ustawiając optymalny poziom.
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Poniższa tabela z zalecanymi poziomami intensywności światła pomoże
określić właściwą wartość.
1 Skorzystaj z poniższej tabeli, aby określić właściwe poziomy
intensywności światła dla swojego koloru skóry i włosów na ciele.
Wskazówka: Możesz umieścić tabelę ze skróconej instrukcji obsługi na skórze
i porównać ją z kolorem skóry.
Wskazówka: Zalecamy przechowywanie skróconej instrukcji obsługi w etui i
zachowanie jej na przyszłość.
2 Jeśli poczujesz ból lub dyskomfort, zmniejsz intensywność światła.
Osoby o ciemniejszej skórze są bardziej narażone na podrażnienia,
ponieważ ich skóra pochłania więcej światła. Z tego powodu tym
osobom zalecamy użycie niższych poziomów intensywności światła.
Impuls światła może dawać na skórze poczucie ciepła lub gorąca,
ale nie powinien być bolesny. Wymagana intensywność światła dla
poszczególnych obszarów ciała może się różnić (patrz poniższa tabela).
Aby zapobiec reakcjom skórnym, zapoznaj się z rozdziałem „Zasady
używania”, część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”.
Zalecane poziomy intensywności światła (1–5)
Symbol „x” w poniższej tabeli oznacza, że urządzenie nie jest odpowiednie
dla Ciebie.
Uwaga: Kolor skóry może się zmieniać, np. wskutek opalania. Podczas zabiegu
skóra może być ciemniejsza niż wcześniej. Dlatego tak ważne jest, aby przed
każdym zabiegiem sprawdzić ustawienie, które ma zostać wykorzystane na
danym obszarze ciała. Niektóre obszary ciała mogą być ciemniejsze od innych.
ciemny blond/
jasnobrązowe/
brązowe/
ciemnobrązowe/
czarne

białe/siwe/rude/
jasny blond

Biała (zawsze ulega poparzeniom słonecznym, bez
opalenizny)

4/5

x

Beżowa (łatwo ulega poparzeniom słonecznym,
minimalna opalenizna)

4/5

x

Jasnobrązowa (czasami ulega poparzeniom słonecznym, 4/5
dobra opalenizna)

x

Brązowa (rzadko ulega poparzeniom słonecznym,
szybka i dobra opalenizna)

1/2/3

x

Ciemnobrązowa (rzadko ulega poparzeniom
słonecznym, bardzo dobra opalenizna)

x

x

Brązowoczarna lub ciemniejsza (rzadko lub nigdy
nie ulega poparzeniom słonecznym, bardzo ciemna
opalenizna)

x

x

Kolor włosów na ciele:

Kolor i charakterystyka skóry:
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Ważne
Aby sprawdzić, czy urządzenie Philips Lumea Essential jest dla Ciebie
odpowiednie, zapoznaj się z częścią zatytułowaną „Kto nie powinien
używać urządzenia Philips Lumea Essential?”.
Porady dotyczące opalania
-- Unikaj opalania, jeśli regularnie (co dwa tygodnie)
korzystasz z urządzenia Philips Lumea Essential.
W wyniku opalania Twoja skóra może pociemnieć (opalenizna) lub
mogą wystąpić oparzenia słoneczne (zaczerwienienie skóry). Korzystanie
z urządzenia Philips Lumea Essential na opalonej skórze i/lub skórze z
oparzeniami słonecznymi zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych
skutków ubocznych i reakcji skórnych. Patrz rozdział „Zasady używania”,
część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”.
-- Wystawienie skóry na słońce przed zabiegiem: odczekaj 2
tygodnie, a następnie wykonaj test na skórze.
Zanim użyjesz urządzenia, odczekaj co najmniej 2 tygodnie od czasu
ostatniego opalania się. Zrób test na skórze (patrz rozdział „Zasady
używania”, część „Pierwsze użycie i test na skórze”) w miejscu, z którego
chcesz usunąć owłosienie, aby określić odpowiednią intensywność światła.
Jeśli tego nie zrobisz, ryzykujesz, że użycie urządzenia Philips Lumea
Essential spowoduje wystąpienie reakcji skórnych.
-- Wystawienie skóry na słońce po zabiegu: po zabiegu z
wykorzystaniem urządzenia Philips Lumea Essential
odczekaj 48 godzin przed rozpoczęciem opalania.
Po zabiegu przez co najmniej 48 godzin nie należy wystawiać na działanie
słońca miejsc, z których usuwane było owłosienie. Nawet po upływie
48 godzin od momentu zabiegu przed wystawieniem skóry na działanie
promieni słonecznych należy się upewnić, że na skórze poddanej zabiegowi
nie występują niepożądane reakcje wywołane zabiegiem. Obszary ciała
poddane zabiegowi należy przez dwa tygodnie od zabiegu zakrywać na
czas przebywania na słońcu lub chronić je, smarując kremem z filtrem SPF
30 lub silniejszym. Wystawianie na słońce niezabezpieczonych obszarów
ciała bezpośrednio po zabiegu zwiększa ryzyko powstania niepożądanych
skutków ubocznych i reakcji skórnych. Patrz rozdział „Zasady używania”,
część „Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne”.
-- Opalanie się przy użyciu urządzeń wytwarzających światło
W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi
powyżej w punktach „Wystawienie skóry na słońce przed zabiegiem” i
„Wystawienie skóry na słońce po zabiegu”.
-- Korzystanie z samoopalaczy
Osoby korzystające z samoopalaczy powinny przed użyciem urządzenia
Philips Lumea Essential odczekać, aż sztuczna opalenizna całkowicie zniknie.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o niepożądanych reakcjach skórnych,
zapoznaj się z rozdziałem „Zasady używania”, część „Możliwe skutki uboczne
i reakcje skórne”.
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Zasady używania
Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla koloru skóry i
włosów na ciele, zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale
„Przygotowanie do użycia”, część „Intensywność światła”.
Przed użyciem urządzenia należy ogolić miejsca, w których ma być
wykonany zabieg (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część
„Przygotowanie skóry do depilacji”).
Jeśli w jakimkolwiek momencie zabieg stanie się bolesny, zmniejsz
intensywność światła do poziomu, który zapewni Ci komfort. W
przypadku zauważenia reakcji skórnych o natężeniu większym niż lekkie
zaczerwienienie, natychmiast przerwij sesję i zapoznaj się z częścią
„Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne” w tym rozdziale.
Pierwsze użycie i test na skórze
Podczas pierwszego użycia urządzenia lub krótko po opalaniu wykonaj
test na skórze w każdym obszarze, który ma być poddany zabiegowi, aby
sprawdzić reakcje swojej skóry i przywyknąć do zabiegów wykonywanych
przy użyciu światła.
1 Następnie wybierz miejsce w pobliżu tego obszaru.
2 Włóż małą wtyczkę do gniazda w urządzeniu, a zasilacz do gniazdka
elektrycznego.
Uwaga: Upewnij się, że nasadka do ciała jest prawidłowo zamocowana na
urządzeniu.
3 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.

,, Zaświeci się wskaźnik intensywności 1.

Uwaga: Urządzenie zawsze automatycznie wybiera najniższą intensywność
światła. Zapoznaj się z częścią „Intensywności światła” w rozdziale
„Przygotowanie do użycia”, aby określić odpowiednią intensywność światła.
4 Aby dostosować intensywność światła, naciskaj wyłącznik jeden lub
kilka razy, do czasu, gdy zostanie wybrane odpowiednie ustawienie.
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik intensywności.
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5 Przyłóż urządzenie do skóry pod kątem prostym, tak aby nasadka do
ciała zetknęła się ze skórą.
Wskazówka:W celu łatwiejszego korzystania z urządzenia naciągnij obszar
skóry, który ma zostać poddany zabiegowi.

,, Wskaźnik gotowości do błysku z tyłu urządzenia zacznie migać,
informując, że urządzenie przygotowuje się do wyzwolenia błysku.
,, Gdy urządzenie będzie gotowe do wyzwolenia błysku, wskaźnik
gotowości do błysku zacznie świecić na zielono w sposób ciągły.

6 Wyzwól błysk, naciskając przycisk błysku.
Uwaga:Widoczne światło generowane przez urządzenie stanowi odbicie błysku
na skórze i jest niegroźne dla oczu. Podczas stosowania urządzenia nie trzeba
zakładać okularków ochronnych. Z urządzenia należy korzystać w dobrze
oświetlonym pomieszczeniu, ponieważ zmniejsza to odczuwalną jasność
błysku.
7 Gdy urządzenie wyzwoli błysk, zwolnij przycisk błysku.
8 Przesuń urządzenie po skórze do kolejnego obszaru, z którego ma
zostać usunięte owłosienie. Zacznij podnosić intensywność o jeden
poziom w zakresie zalecanym dla Twojej skóry, wykonując za każdym
razem po jednym błysku, dopóki nie stanie się to nieprzyjemne
(bolesne). Nie aplikuj więcej niż jednego błysku na to samo miejsce.
9 Po zakończeniu zabiegu naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez
2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
10 Po zakończeniu testu na skórze odczekaj 24 godziny i sprawdź, czy
nie wystąpiła reakcja skórna. Jeśli tak, podczas następnej sesji wybierz
najwyższe ustawienie intensywności, które nie spowodowało reakcji.
Dalsze korzystanie
1 Przed każdym zabiegiem należy wyczyścić nasadkę do ciała, okienko
emisji światła oraz metalową ramkę wewnątrz nasadki do ciała.
Więcej informacji można uzyskać w rozdziale „Czyszczenie i
konserwacja”.
2 Każdy zabieg należy rozpoczynać od bardzo starannego wybrania
poziomu intensywności światła w oparciu o stopień wrażliwości
skóry oraz odczucia w trakcie używania urządzenia. Aby wybrać
właściwe ustawienie dla swojego typu skóry i koloru włosów,
zapoznaj się z częścią „Zalecane poziomy intensywności światła”.
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Uwaga: Skóra z wielu powodów może reagować inaczej w zależności od dnia i
innych okoliczności. Zapoznaj się z częścią „Możliwe skutki uboczne i reakcje
skórne” w tym rozdziale, aby uzyskać więcej informacji.
3 Wykonaj czynności 2–6 opisane w poprzedniej części („Pierwsze
użycie i test na skórze”).
Uwaga: Nagrzewanie się urządzenia i nasadki do ciała podczas użycia jest
normalnym zjawiskiem.
4 Przesuń urządzenie po skórze do obszaru, który ma zostać poddany
zabiegowi, a następnie powtórz czynności 5 i 6 opisane w części
„Pierwsze użycie i test na skórze” w tym rozdziale. Po każdym błysku
może minąć maks. 3,5 sekundy, zanim urządzenie będzie gotowe do
wygenerowania następnego błysku. Jeśli wskaźnik gotowości do błysku
z tyłu urządzenia zaczyna ponownie migać, oznacza to, że urządzenie
się ładuje. Poczekaj, aż wskaźnik zaświeci się w sposób ciągły.
Wskazówka dotycząca modelu SC1992: Model SC1992 jest wyposażony
w tryb „przesunięcia i błysku” — aby zabieg był skuteczniejszy, przytrzymaj
naciśnięty przycisk błysku podczas przesuwania urządzenia po skórze.
Podczas jednej sesji nie należy wielokrotnie używać urządzenia w
tym samym miejscu na ciele. Nie podnosi to skuteczności zabiegów, a
zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji skórnych.
5 Aby uniknąć pominięcia niektórych obszarów, upewnij się, że błyski
są wykonywane blisko siebie. Pamiętaj, że efektywne światło pochodzi
wyłącznie z okienka emisji światła. Nigdy jednak nie wykonuj błysku
dwukrotnie na tym samym obszarze.
6 Po zakończeniu zabiegu naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez
2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
7 Po użyciu wyczyść urządzenie i sprawdź, czy okienko emisji światła i
nasadka do ciała nie są zanieczyszczone włosami lub brudem (patrz
rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
Wskazówki
Sposób osiągnięcia najlepszych rezultatów
-- Po kilku pierwszych zabiegach włosy będą wciąż widoczne — jest
to objaw normalny (aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział
„Wprowadzenie”, część „Zasada działania”).
-- Aby usunąć wszystkie włosy i zapobiec ponownemu uaktywnieniu
się mieszków włosowych, zabiegi należy powtarzać w odstępach
dwutygodniowych przez pierwsze dwa miesiące. Skóra przygotowana do
zabiegu powinna być gładka i pozbawiona włosów. Aby dowiedzieć się,
jak można utrzymać ten efekt, zapoznaj się z częścią „Faza podtrzymania”.
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Faza podtrzymania
-- Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja skóra pozostanie gładka i
pozbawiona włosów, zalecamy powtarzanie zabiegu co cztery do
sześciu tygodni. Odstępy między zabiegami mogą być różne w
zależności od części ciała i indywidualnego tempa odrastania włosów.
Jeśli między zabiegami odrasta zbyt wiele włosów, skróć odstępy
między kolejnymi sesjami, nie przekraczając jednak częstotliwości
jednego zabiegu na dwa tygodnie. Używanie urządzenia częściej, niż
jest to zalecane, nie poprawi skuteczności zabiegów, a zwiększy ryzyko
wystąpienia reakcji skórnych.
Zalecenia dotyczące zabiegu
Przeciętny czas trwania zabiegu

Obszar

Szacunkowy czas zabiegu

Pachy

1 minuta na każdą pachę

Okolice bikini

1 minuta na każdą stronę

Cała okolica bikini

4 minuty

Dolna część nogi

8 minut

Cała noga

14 minut
Uwaga: Podane powyżej czasy trwania zabiegu uzyskano podczas badań i
testów. Czas trwania zabiegu wykonywanego przez poszczególne osoby może
być inny.
Obszary ciała, do których przeznaczone jest urządzenie
Urządzenie jest przeznaczone do usuwania zbędnego owłosienia spod
pach, z ramiom, brzucha, okolic bikini oraz nóg. Z urządzenia nie należy
korzystać w celu usuwania owłosienia z twarzy.
Używanie urządzenia do usuwania owłosienia z nóg
Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla skóry nóg,
zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale „Przygotowanie do
użycia”, część „Intensywność światła”.
-- Możesz przesuwać urządzenie w górę, w dół lub w poprzek nogi, w sposób,
który będzie dla Ciebie najwygodniejszy. Aby zapewnić pełną styczność ze
skórą, możesz również ustawić i przytrzymać urządzenie bokiem.
Uwaga: Skóra w miejscach, gdzie tuż pod nią znajdują się kości, na przykład
kość piszczelowa lub kostki, jest bardziej wrażliwa niż w innych miejscach ciała.
Jeśli podczas depilacji tych miejsc będziesz przyciskać nasadkę do ciała z dużą
siłą, mogą częściej występować niepożądane reakcje, takie jak podrażnienia
i zaczerwienienia. Zapoznaj się z częścią „Możliwe skutki uboczne i reakcje
skórne” w tym rozdziale. Nasadka do ciała powinna być przyciskana do skóry
z taką siłą, by włączył się wskaźnik gotowości do błysku, nie mocniej.
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Używanie urządzenia do usuwania owłosienia ze strefy bikini
Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla skóry okolic bikini,
zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale „Przygotowanie do
użycia”, część „Intensywność światła”.
Urządzenie Philips Lumea Essential jest na tyle bezpieczne i delikatne, że
można je stosować do całej strefy bikini (np. do depilacji „brazylijskiej” lub
„hollywoodzkiej”). W tych punktach strefy bikini, gdzie skóra ma silniejszą
pigmentację, należy używać niższego poziomu intensywności światła. Nie
wolno stosować urządzenia do skóry na wargach sromowych mniejszych,
w okolicach pochwy i odbytu. Mężczyźni usuwający owłosienie łonowe nie
mogą używać urządzenia na skórze moszny.
Uwaga: Ze względów higienicznych należy wyczyścić nasadkę do ciała przed
przystąpieniem do depilacji innych obszarów (patrz rozdział „Czyszczenie i
konserwacja”).
Używanie urządzenia do usuwania owłosienia z pach
Aby określić właściwe poziomy intensywności światła dla skóry swoich
pach, zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień w rozdziale „Przygotowanie
do użycia”, część „Ustawianie intensywności światła”.
Pamiętaj, że przed rozpoczęciem zabiegu konieczne jest całkowite usunięcie
ze skóry pach dezodorantów, perfum, kremów i innych środków do
pielęgnacji skóry.
Wskazówka: Aby osiągnąć optymalne wyniki depilacji pach, stań przed lustrem,
tak by dobrze widzieć obszar poddawany zabiegowi oraz wskaźnik gotowości
do błysku. Unieś ramię i połóż dłoń z tyłu na szyi, aby skóra pachy była
odpowiednio napięta.
Uwaga: Odbite światło nie jest szkodliwe dla oczu. Jeśli jednak odbicia
rozproszonego światła będą nieprzyjemne, wystarczy, jeśli przy wyzwalaniu
błysku zamkniesz na chwilę oczy.
Możliwe skutki uboczne i reakcje skórne
Typowe reakcje skórne:
-- Na skórze może być widoczne lekkie zaczerwienienie. Możesz też
odczuwać ciarki, mrowienie lub ciepło. Jest to całkowicie niegroźne i
szybko mija.
-- Przez krótki czas na skórze poddawanej zabiegowi może wystąpić
reakcja podobna do oparzeń słonecznych. Jeśli nie zniknie w ciągu 3 dni,
zalecamy kontakt z lekarzem.
-- Golenie lub połączenie golenia z depilacją światłem może powodować
suchość skóry i uczucie swędzenia. Jest to niegroźne i mija w ciągu
kilku dni. Możesz schłodzić skórę lodowym okładem lub mokrym
kompresem. Jeśli suchość nie ustąpi, po 24 godzinach od zabiegu
możesz zastosować bezzapachowy balsam nawilżający.
Rzadkie skutki uboczne:
-- Oparzenia, nadmierne zaczerwienienie i opuchlizna: te reakcje
występują rzadko i są zwykle wynikiem używania poziomu
intensywności światła zbyt wysokiego dla danego koloru skóry.
Jeśli reakcje nie ustąpią w ciągu 3 dni, zalecamy kontakt z lekarzem.
Następnych zabiegów nie należy przeprowadzać, dopóki skóra nie
zostanie całkowicie wyleczona. Należy także zastosować światło o
mniejszym natężeniu.
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-- Przebarwienie skóry: ta reakcja występuje bardzo rzadko. Przebarwienie
może mieć postać ciemniejszych lub jaśniejszych plam na skórze. Jest
ono wynikiem używania zbyt wysokiego poziomu intensywności światła
dla danego koloru skóry. W rzadkich przypadkach (zazwyczaj w wyniku
używania zbyt wysokiej intensywności światła na zbyt ciemnej skórze)
przebarwienia mogą być widoczne dłużej niż zazwyczaj. We wszystkich
przypadkach skutki są odwracalne. Nie stosuj urządzenia w miejscach,
w których skóra uległa przebarwieniu, dopóki jego objawy nie znikną i
skóra nie odzyska swego zwykłego koloru.
-- Infekcje i zapalenia skóry: te reakcje występują bardzo rzadko i mogą
być rezultatem stosowania urządzenia na ranach lub przecięciach
powstałych podczas golenia albo istniejących wcześniej oraz na
wrastających włosach.
-- Nadmierny ból: może wystąpić podczas zabiegu lub po jego
zakończeniu, jeśli urządzenie stosowano na nieogoloną skórę, jeśli
ustawienie intensywności było zbyt wysokie dla danego koloru
skóry, jeśli do jakiegoś miejsca zaaplikowano więcej niż jeden błysk
i używano urządzenia w miejscach występowania otwartych ran,
stanów zapalnych, infekcji, oparzeń, na tatuażach itp. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz rozdział „Ważne”, część „Przeciwwskazania”.
Po użyciu
-- Bezpośrednio po zabiegu nie należy stosować na depilowane miejsca
żadnych perfumowanych kosmetyków.
-- Bezpośrednio po użyciu urządzenia pod pachami nie należy stosować
tam dezodorantów. Należy odczekać aż do całkowitego zaniku
zaczerwienienia.
-- Informacje na temat wystawiania skóry na działanie słońca oraz
opalania sztucznymi metodami można znaleźć w rozdziale
„Przygotowanie do użycia”, część „Porady dotyczące opalania”.
Czyszczenie i konserwacja
Aby zapewnić najlepsze rezultaty i długi czas eksploatacji, czyść
urządzenie przed i po każdym użyciu (a w razie konieczności także
podczas zabiegu). Urządzenie, które nie jest właściwie czyszczone, traci
swoją skuteczność.
Nigdy nie czyść urządzenia ani żadnych jego części pod kranem lub w
zmywarce.
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków
ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.
Nie wolno drapać okienka emisji światła ani metalowej ramki wewnątrz
nasadki do ciała.
Uwaga: Przestań korzystać z urządzenia, kiedy nie jest już możliwe
wyczyszczenie nasadki do ciała lub okienka emisji światła.
1 Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż ostygnie.
Uwaga: Okienko emisji światła nagrzewa się podczas użycia. Przed
wyczyszczeniem upewnij się, że ostygło.
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2 W celu zdjęcia nasadki złap jej wystające części u góry i u dołu, a
następnie delikatnie pociągnij.
3 W razie potrzeby urządzenie możesz wyczyścić z zewnątrz
dołączoną do zestawu miękką szmatką.
4 Kilkoma kroplami wody zwilż szmatkę dołączoną do urządzenia i
wyczyść nią następujące elementy:
-- okienko emisji światła
-- zewnętrzne powierzchnie nasadki do ciała
-- metalowa ramka wewnątrz nasadki do ciała
Upewnij się, że styki elektryczne nie są wilgotne.
Uwaga: Jeśli woda nie wystarczy do skutecznego wyczyszczenia wymienionych
części, dodaj do niej parę kropel wysokoprocentowego alkoholu.
Uwaga: Czyść urządzenie przed i po każdym użyciu, a w razie potrzeby także
podczas zabiegu, przestrzegając instrukcji opisanych w tej części.

Przechowywanie
1 Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i
poczekaj, aż ostygnie.
2 Przed schowaniem urządzenia wyczyść je.
3 Przechowuj urządzenie w dołączonym etui, w temperaturze od
-20°C do +70°C.
Wskazówka: Zalecamy przechowywanie skróconej instrukcji obsługi w etui i
zachowanie jej na przyszłość.
Zamawianie akcesoriów
Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź stronę
www.shop.philips.com/service lub skontaktuj się ze sprzedawcą
produktów firmy Philips. Możesz również skontaktować się z lokalnym
Centrum Obsługi Klienta (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce
gwarancyjnej).
Slajdy zapasowe
Dostępne są następujące części zamienne:
-- Nasadka do ciała
-- Zasilacz
-- Szmatka do czyszczenia
-- Etui
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Ochrona środowiska
-- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia
pomaga w ochronie środowiska.

Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę
www.philips.com/support lub zapoznaj się z oddzielną ulotką
gwarancyjną.
Dane techniczne
Modele SC1992 i SC1991
Napięcie znamionowe

100–240 V

Częstotliwość znamionowa

50–60 Hz

Znamionowa moc wejściowa

24 W

Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

Klasa II Q

Klasa zabezpieczenia

IP 30 (EN 60529)

Warunki pracy

Temperatura: od +15° do +35°C
Wilgotność względna: od 30% do 95%

Warunki przechowywania

Temperatura: od -20°C do +70°C
Wilgotność względna: od 5% do 95%

Widmo przy używaniu nasadki do ciała

> 500 nm

Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się
zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się
niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę
www.philips.com/support, na której znajduje się lista często
zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim
kraju.
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Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Jest to zjawisko
Zasilacz lub
normalne.
urządzenie
nagrzewa się
podczas ładowania.
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Rozwiązanie
Nie jest wymagana żadna czynność.

Urządzenie zostało
włączone, ale nie
można zwiększyć
ani zmniejszyć
intensywności
światła.

Przywróć
ustawienia
fabryczne w
urządzeniu.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu, wyłącz
je, a następnie włącz ponownie. Jeśli nadal nie można
dopasować intensywności światła, skontaktuj się z Centrum
Obsługi Klienta w danym kraju, sprzedawcą firmy Philips lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Wskaźnik
gotowości do
błysku nie działa
po przyłożeniu
urządzenia do
skóry.

Urządzenie
nie zostało
prawidłowo
przyłożone do
skóry.

Przyłóż urządzenie do skóry pod kątem prostym, tak
aby dotykały jej wszystkie 4 boki wbudowanego systemu
bezpieczeństwa. Następnie sprawdź, czy wskaźnik gotowości
do błysku świeci w sposób ciągły i naciśnij przycisk błysku.

Jeśli to nie zadziała, przyłóż urządzenie do części ciała, dla
której łatwo uzyskać pełny kontakt ze skórą, na przykład do
ramienia. Następnie sprawdź, czy wskaźnik gotowości do
błysku działa. Jeśli wskaźnik gotowości do błysku nadal nie
zaczyna migać po przyłożeniu urządzenia do skóry, skontaktuj
się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju, sprzedawcą
firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy
Philips.
Po przyłożeniu
nasadki do ciała
do skóry wskaźnik
gotowości do
błysku nie działa,
ale wentylator
chłodzący pracuje.

Zadziałała funkcja
ochrony przed
przegrzaniem.

Po zadziałaniu ochrony przed przegrzaniem wentylator
nadal pracuje. Nie wyłączaj urządzenia, ale odczekaj około
15 minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie kontynuuj
zabieg. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
Odczekaj kolejne 10 minut, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
Jeśli wskaźnik gotowości do błysku ciągle nie będzie działał
po przyłożeniu urządzenia do skóry, skontaktuj się z Centrum
Obsługi Klienta w swoim kraju, sprzedawcą firmy Philips lub
autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Wskaźnik
gotowości do
błysku świeci
światłem ciągłym,
ale urządzenie nie
wykonuje błysku
po naciśnięciu
przycisku błysku.

Przywróć
ustawienia
fabryczne w
urządzeniu.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu, wyłącz
je, a następnie włącz ponownie. Jeśli wskaźnik gotowości
do błysku świeci w sposób ciągły, ale urządzenie nadal nie
wykonuje błysku po naciśnięciu przycisku błysku, skontaktuj się
z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju, sprzedawcą firmy
Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Wskaźnik
intensywności 1
miga i nie można
zmienić ustawienia.

Nasadka do
ciała nie została
prawidłowo
zamocowana na
urządzeniu.

Zamocuj nasadkę do ciała na urządzeniu w prawidłowy
sposób.
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Prawdopodobna
przyczyna

Rozwiązanie

Wszystkie
wskaźniki
intensywności
włączają się na
przemian.

Przywróć
ustawienia
fabryczne w
urządzeniu.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne w urządzeniu, wyłącz
je, a następnie włącz ponownie. Jeśli wskaźniki intensywności
nadal włączają się na przemian, skontaktuj się z Centrum
Obsługi Klienta w swoim kraju, sprzedawcą produktów firmy
Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Wszystkie
wskaźniki
intensywności
migają
jednocześnie.

Urządzenie jest
uszkodzone.

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju,
sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Philips.

Urządzenie
emituje dziwny
zapach.

Nasadka do ciała
i/lub szkiełko filtru
są brudne.

Starannie wyczyść nasadkę do ciała i okienko emisji światła.
Jeśli nie możesz prawidłowo wyczyścić nasadki do ciała,
skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju,
sprzedawcą produktów firmy Philips lub autoryzowanym
centrum serwisowym firmy Philips w celu wymiany nasadki
do ciała.

Nie ogolono
poprawnie
obszaru, który ma
zostać poddany
zabiegowi.

Jeśli na obszarze, który ma zostać poddany zabiegowi, znajdują
się włosy, mogą one zostać spalone podczas stosowania
urządzenia. W wyniku tego powstanie dziwny zapach. Przed
użyciem urządzenia należy prawidłowo ogolić obszar, który
ma zostać poddany zabiegowi. Jeśli golenie powoduje
podrażnienia skóry, przytnij włosy jak najkrócej i skorzystaj
z urządzenia Lumea Essential po wybraniu odpowiedniego
ustawienia intensywności światła, które nie powoduje
dyskomfortu.

Urządzenie było
przechowywane
w zakurzonym
miejscu.

Wyczyść urządzenie i nasadkę do ciała (patrz rozdział
„Czyszczenie i konserwacja”).

Wybrano zbyt
wysoki poziom
intensywności
światła.

Przed każdym użyciem sprawdzaj informacje zawarte w
tabeli z kolorami skóry i włosów, aby wybrać właściwą
intensywność światła dla każdego zabiegu. W razie potrzeby
wybierz niższy poziom intensywności światła.

Nie ogolono
obszarów,
które mają
zostać poddane
zabiegowi.

Przed użyciem urządzenia należy ogolić miejsca, które
mają zostać poddane zabiegowi. Jeśli golenie powoduje
podrażnienia skóry, przytnij włosy jak najkrócej i skorzystaj
z urządzenia Lumea Essential po wybraniu odpowiedniego
ustawienia intensywności światła, które nie powoduje
dyskomfortu.

Okienko emisji
światła jest
uszkodzone.

Jeśli okienko emisji światła jest uszkodzone, nie wolno
korzystać z urządzenia, gdyż mogłoby to spowodować
wystąpienie reakcji skórnych. Skontaktuj się z Centrum
Obsługi Klienta w swoim kraju, sprzedawcą produktów firmy
Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.

Podczas zabiegu
skóra wydaje się
bardziej wrażliwa
niż zwykle.

POLSKI

65

Problem

Prawdopodobna
przyczyna

Rozwiązanie

Podczas
stosowania
urządzenia
odczuwany jest
zbyt mocny ból.

Nie ogolono
obszarów,
które mają
zostać poddane
zabiegowi.

Przed użyciem urządzenia należy ogolić miejsca, które
mają zostać poddane zabiegowi. Jeśli golenie powoduje
podrażnienia skóry, przytnij włosy jak najkrócej i skorzystaj
z urządzenia Lumea Essential po wybraniu odpowiedniego
ustawienia intensywności światła, które nie powoduje
dyskomfortu.

Poddano
zabiegowi obszar,
dla którego
urządzenie nie jest
przeznaczone.

Urządzenia nie wolno używać do skóry na twarzy, wargach
sromowych mniejszych, w okolicach pochwy, odbytu ani na
brodawkach sutkowych wraz z otoczkami. Mężczyźni nie
mogą używać urządzenia do depilacji moszny ani twarzy.

Ustawiono zbyt
wysoki poziom
intensywności
światła.

Zmniejsz intensywność światła do akceptowalnego
poziomu. Patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część
„Intensywność światła”.

Okienko emisji
światła jest
uszkodzone.

Jeśli okienko emisji światła nasadki do ciała jest uszkodzone,
nie wolno używać urządzenia z tą nasadką. W celu wymiany
należy udać się do sklepu lub centrum serwisowego firmy
Philips bądź skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.

Urządzenie nie
jest odpowiednie
dla danego koloru
włosów lub skóry.

Nie korzystaj z urządzenia, jeśli włosy na ciele mają kolor
ciemny blond, rudy, szary lub biały. Nie używaj urządzenia
także w przypadku bardzo ciemnej skóry. Zapoznaj się z
zamieszczoną w skróconej instrukcji obsługi tabelą zawierającą
informacje dotyczące kolorów skóry i włosów na ciele.

Obszary poddane
zabiegowi stają się
czerwone.

Lekkie
zaczerwienienie
jest nieszkodliwe i
szybko ustępuje.

Nie jest wymagana żadna czynność.

Reakcja skóry po
zabiegu utrzymuje
się dłużej niż
zwykle.

Ustawiono zbyt
wysoki poziom
intensywności
światła.

Następnym razem wybierz niższy poziom intensywności
światła (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część
„Intensywność światła”). Jeśli reakcja skóry po zabiegu
utrzymuje się ponad trzy dni, skonsultuj się z lekarzem.

Rezultaty usuwania Ustawiono zbyt
niski poziom
włosów nie są
intensywności
satysfakcjonujące.
światła.
Podczas
stosowania
urządzenia
naświetlane
obszary nie
pokrywały się
częściowo.

Wykonaj test na skórze, aby sprawdzić, czy możesz użyć
wyższego poziomu intensywności światła (patrz rozdział
„Zasady używania”, część „Pierwsze użycie i test na skórze”).
Aby uzyskać właściwe rezultaty, podczas korzystania z
urządzenia naświetlane obszary muszą częściowo się
pokrywać. Patrz rozdział „Zasady używania”, część „Dalsze
korzystanie”, punkt 4.
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Włosy zaczynają
odrastać w
niektórych
miejscach
obszarów
poddanych
zabiegowi.

Urządzenie nie
działa.

Prawdopodobna
przyczyna

Rozwiązanie

Zabiegi nie są
przeprowadzane
z zalecaną
częstotliwością.

Aby usunąć wszystkie włosy i zapobiec ponownemu
uaktywnieniu się korzeni włosów, zabiegi należy powtarzać w
odstępach dwutygodniowych przez pierwsze dwa miesiące.
Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja skóra pozostanie gładka,
zalecamy powtarzanie zabiegu co cztery do sześciu tygodni.
Odstępy między zabiegami mogą być różne w zależności
od części ciała i indywidualnego tempa odrastania włosów.
Jeśli między zabiegami odrasta zbyt wiele włosów, skróć
odstępy między kolejnymi sesjami, nie przekraczając jednak
częstotliwości jednego zabiegu na dwa tygodnie. Używanie
urządzenia częściej, niż jest to zalecane, nie poprawi
skuteczności zabiegów, a zwiększy ryzyko wystąpienia reakcji
skórnych.

Twoja skóra
reaguje na
usuwanie
owłosienia
światłem (IPL)
wolniej niż
ma to miejsce
w przypadku
przeciętnego
użytkownika.

Korzystaj z urządzenia przez co najmniej 6 miesięcy, ponieważ
w ciągu tego okresu włosy mogą zacząć odrastać mniej
intensywnie. Weź również pod uwagę inne rozwiązania tego
problemu.

Urządzenie nie
jest odpowiednie
dla danego koloru
włosów lub skóry.

Nie korzystaj z urządzenia, jeśli włosy na ciele mają kolor
ciemny blond, rudy, szary lub biały. Nie używaj urządzenia
także w przypadku bardzo ciemnej skóry. Zapoznaj się z
zamieszczoną w skróconej instrukcji obsługi tabelą zawierającą
informacje dotyczące kolorów skóry i włosów na ciele.

Podczas
stosowania
urządzenia
naświetlane
obszary nie
pokrywały się
częściowo.

Aby uzyskać właściwe rezultaty, podczas korzystania z
urządzenia naświetlane obszary muszą częściowo się
pokrywać. Patrz rozdział „Zasady używania”, część „Dalsze
korzystanie”, punkt 4.

Odrastanie
włosów
jest częścią
naturalnego cyklu
wzrostu włosa.

Jest to zjawisko normalne. Odrastanie włosów stanowi część
naturalnego cyklu wzrostu włosa. Jednak takie włosy są zwykle
bardziej miękkie i cieńsze.

Urządzenie jest
uszkodzone.

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju,
sprzedawcą firmy Philips lub autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Philips.
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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной
поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор
на веб-сайте www.philips.com/welcome.
Фотоэпиляция — один из наиболее эффективных методов избавления
от нежелательных волос на теле, обеспечивающий длительные
результаты. Фотоэпиляция превосходит существующие методы
удаления волос, используемые в домашних условиях, благодаря
значительному сокращению повторного роста волос. Компания
Philips в сотрудничестве с ведущими дерматологами занималась
исследованием этого метода более 15 лет. Теперь вы можете
использовать эту инновационную технологию в комфортных
домашних условиях в любое время и в любом месте.
Прибор был разработан для женщин, но он также может
использоваться мужчинами.
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential позволяет проводить эпиляцию
на участках тела ниже шеи.
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential предназначен только для
индивидуального использования.
Дополнительную информацию о фотоэпиляторе Philips Lumea Essential
вы можете найти на веб-сайте www.philips.com/lumea. Регулярно
проверяйте наличие обновлений на главной странице.
Преимущества
Данный прибор обладает следующими преимуществами.
Адаптированная для домашнего использования технология
IPL
В фотоэпиляторе Philips Lumea Essential применяется технология
интенсивного светового импульса (Intense Pulsed Light, IPL), которая
используется в профессиональной косметологии для удаления волос
на протяжении последних пятнадцати лет. Благодаря фотоэпилятору
Philips Lumea Essential теперь вы сможете воспользоваться этой
инновационной технологией в комфортных домашних условиях.
Предотвращение повторного роста волос для бесконечной
гладкости
Этот метод на длительное время предотвращает повторный
рост волос, и ваша кожа надолго остается гладкой как шелк. Наши
исследования показали, что значительное снижение роста волос
наблюдается всего после двух сеансов, а оптимальных результатов
удается достичь после четырех-пяти применений прибора. С каждым
новым сеансом наблюдается заметное сокращение густоты волос.
Эффективность и длительность эффекта эпиляции индивидуальны.
Для получения дополнительной информации см. раздел “Как достичь
наилучшего результата” в главе “Использование прибора”.
Мягкое воздействие даже на самых чувствительных
участках
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential был разработан в тесном
сотрудничестве с ведущими дерматологами и обеспечивает
эффективное, но в то же время мягкое воздействие даже на самых
чувствительных участках.
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Нет необходимости замены запчастей, никаких скрытых
затрат
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential оснащен
высокопроизводительной лампой, не требующей замены. Лампа
рассчитана на 100 000 вспышек, что позволяет поддерживать кожу
гладкой в течение более 5 лет* и экономить на приобретении
дорогостоящих ламп.
*При условии обычного применения одним пользователем в течение
рекомендованных периодов времени.
Принцип работы технологии интенсивного импульсного
светового излучения Philips
Рост волос
Интенсивность роста волос индивидуальна, она зависит от возраста,
обмена веществ и других факторов. Однако в норме волосы проходят
три фазы роста.
1 Фаза роста (фаза анагена)
Активный рост волос от корня. В этой фазе наблюдается
максимальная концентрация меланина. Меланин отвечает за
пигментацию волос. Концентрация меланина также является
определяющим фактором эффективности технологии IPL. Только в
фазе анагена волосы чувствительны к световому воздействию.
2 Регрессивная фаза (фаза катагена)
Рост волос останавливается, перед выпадением волоса происходит
сокращение корня.
3 Фаза покоя (фаза телогена)
Волос отделяется от фолликула и выпадает. Фолликул остается в
состоянии покоя до тех пор, пока биологические часы не вернут его в
активное состояние, после чего начинается рост нового волоса.
Принцип действия
-- Прибор удаляет волосы путем нагревания волоса и корня,
находящегося под кожей. Меланин, содержащийся в волосе и его
корне, поглощает световые импульсы. Чем темнее цвет волос, тем
больше поглощается света. Этот процесс стимулирует переход
волоса в фазу покоя.
-- Между процедурами волосы выпадают естественным путем, а их
повторный рост останавливается. Для выпадения волос может
потребоваться одна или две недели.

--

Оптимальных результатов удаления волос нельзя достичь за один
сеанс, поскольку волосы чувствительны к световому воздействию
только в фазе роста. Обычно во время эпиляции волосы находятся
в разных стадиях роста. Для успешного удаления волос процедуру
следует повторять раз в две недели в течение первых двух
месяцев.
Встроенный оптический фильтр предотвращает попадание УФ-лучей
на кожу, обеспечивая безопасность проведения процедуры.
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Общее описание (Рис. 5)
1 Индикаторы интенсивности (1–5)
2 Кнопка включения/выключения
3 Индикатор готовности к подаче импульса
4 Вентиляционные отверстия
5 Разъем прибора
6 Кнопка подачи светового импульса
7 Отверстия для подключения электронных контактов
8 Стеклянный УФ-фильтр
9 Электронные контакты
10 Насадка для тела (подходит для всех участков тела ниже шеи)
11 Металлическая рамка внутри насадки для тела
12 Встроенная система безопасности
13 Адаптер
14 Маленький штекер
15 Футляр
Также в комплект входит: салфетка для очистки
Важная информация
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего
использования в качестве справочного материала.
Опасно!
-- Вода и электричество — опасное сочетание! Не пользуйтесь
прибором в местах с повышенной влажностью (например, рядом с
включенным душем, наполненной ванной или бассейном).
-- Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер.
-- Во избежание поражения электрическим током не касайтесь
внутренних частей прибора, если он сломан.
-- Запрещается вставлять в прибор посторонние предметы.

Предупреждение
-- Данный прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной
системы или ограниченными умственными или физическими
способностями, кроме случаев, когда прибор используется под
контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
-- Не позволяйте детям играть с прибором.
-- Прибор не предназначен для детей младше 15 лет. Подростки от 15
до 18 лет должны использовать прибор с согласия и/или при помощи
родителей или лиц, ответственных за их безопасность. Взрослые от
19 лет и старше могут свободно пользоваться прибором.
-- Пользуйтесь только тем адаптером, который входит в комплект
поставки.
-- Не используйте прибор или адаптер, если они повреждены.
-- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается
заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это
опасно.
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-- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же
адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
-- Если стеклянный фильтр сломан, прекратите использование прибора.
Меры безопасности
-- Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха через
вентиляционные отверстия.
-- Не встряхивайте, не бросайте и не подвергайте прибор сильным
ударам.
-- При перемещении прибора из очень холодного в теплое
помещение (или наоборот) подождите приблизительно 3 часа
перед началом использования прибора.
-- Храните прибор в футляре (входит в комплектацию прибора), это
поможет защитить его от пыли.
-- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Всегда
выключайте прибор после использования.
-- Во избежание повреждения не подвергайте прибор воздействию
прямых солнечных лучей или УФ-лучей в течение нескольких часов
подряд.
-- При срабатывании световых вспышек прибор можно подносить
только к коже. Несоблюдение данного условия может привести
к серьезному повреждению насадки для тела и/или стеклянного
фильтра. Включайте кнопку подачи светового импульса только при
полном контакте с кожей.
Внимание!
-- Чтобы избежать повреждения зрения, не подносите включенный
прибор близко к глазам и бровям.
-- При использовании прибора выбирайте только те настройки
интенсивности, которые подходят для вашего типа кожи (см.
таблицу в разделе “Рекомендуемая интенсивность светового
воздействия” главы “Подготовка к использованию прибора”).
Использование настроек, интенсивность которых превышает
рекомендованный уровень, повышает риск возникновения кожных
реакций и побочных явлений.
-- Данный прибор предназначен только для удаления нежелательных
волос на теле человека на участках ниже шеи. Запрещается
использовать прибор для других целей.
-- Обрабатываемый участок должен быть чистым и сухим. Перед
процедурой не наносите на кожу крем, лосьон и другие
косметические средства. В противном случае встроенная система
безопасности прибора может работать некорректно, и вспышки
будут генерироваться в произвольном порядке.
Во избежание сокращения срока службы фотоэпилятора
Philips Lumea Essential необходимо соблюдать следующие
правила.
-- Температура среды при использовании прибора не должна быть
ниже 15 °C или выше 35 °C.
-- Прибор оснащен встроенной системой защиты от перегрева. При
перегреве прибор перестает вырабатывать световые импульсы.
Не выключайте прибор и дайте ему остыть в течение 15 минут, а
затем возобновите процедуру. Через 5 минут прибор выключится
автоматически. Дайте ему остыть в течение 10 минут.
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-- Для выполнения проверки или ремонта прибора обращайтесь
только в авторизованный сервисный центр Philips. Вследствие
неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может
стать чрезвычайно опасной.
-- Не используйте прибор при наличии состояний или заболеваний,
описанных в разделе “Противопоказания”.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.
Противопоказания
Кто НЕ может пользоваться фотоэпилятором Philips Lumea
Essential?
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential подходит не для всех. Если хотя
бы одно из следующих положений относится к вам, вы не можете
использовать данный прибор!
Запрещается использовать прибор во время беременности
или кормления грудью.
В тестировании прибора Philips Lumea Essential не принимали участие
беременные женщины, поэтому не рекомендуется использовать его
во время беременности или кормления грудью, так как гормональные
изменения могут повысить чувствительность кожи и увеличить риск
повреждения кожи.
Запрещается использовать прибор, если ваш тип кожи и/или
волос не соответствует требованиям для использования
прибора:
-- Если ваша кожа относится к типу V (вы редко сгораете на солнце
и загораете до очень темного оттенка, ваша кожа имеет темнокоричневый оттенок) или к типу VI (вы редко или никогда не сгораете
на солнце и загораете до очень темного оттенка, ваша кожа имеет
шоколадно-коричневый или более темный оттенок). В этом случае
при использовании прибора Philips Lumea Essential довольно высок
риск развития кожных реакций, таких как сильное покраснение,
ожоги и изменение цвета кожи. Также ознакомьтесь с главой
“Использование прибора”, разделом “Возможные побочные эффекты
и кожные реакции” и таблицей с рекомендуемыми настройками
интенсивности света в кратком руководстве пользователя.
-- Если на обрабатываемых участках волосы светло-русые, седые,
пепельные или рыжие (натуральный цвет). Процедура не будет
эффективной.
Запрещается пользоваться прибором при следующих
заболеваниях и состояниях:
-- При наличии кожных заболеваний, таких как рак кожи в активной
стадии; при наличии перенесенных раковых поражений кожи или
других локальных раковых поражений на обрабатываемых участках.
-- При наличии на обрабатываемых участках предраковых лезий или
множественных атипичных родинок.
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-- При наличии в анамнезе нарушений коллагенообразования,
включая формирование келоидов или нарушение процесса
ранозаживления.
-- При наличии в анамнезе заболеваний сосудистой системы, таких
как варикозное расширение вен или сосудистая эктазия на
обрабатываемых участках.
-- При чувствительности кожи к свету и при быстром возникновении
аллергических реакций.
-- При наличии инфекционных заболеваний, экземы, ожогов,
воспаленных волосяных фолликулов, открытых ран, царапин,
герпеса, ранений, лезий или гематом на обрабатываемых участках.
-- При наличии послеоперационных шрамов на обрабатываемых
участках.
-- При наличии эпилептических заболеваний с чувствительностью к
мигающему свету.
-- При наличии таких заболеваний, как диабет, туберкулезная
волчанка, порфирия или застойная сердечная недостаточность.
-- При наличии каких-либо нарушений свертываемости крови.
-- При наличии в анамнезе заболеваний, подавляющих иммунитет
(включая ВИЧ-инфекцию или СПИД).
Запрещается пользоваться прибором при приеме
следующих лекарственных препаратов:
-- На участках кожи, которые обрабатываются или недавно были
обработаны препаратами, содержащими альфа-оксикислоты (AHA),
бета-оксикислоты (BHA), изотретиноин местного применения или
азелаовую кислоту.
-- В случае приема изотретиноина (Accutane® или Roaccutance®) в
течение последних шести месяцев. Лечение такими препаратами
может повысить склонность кожи к появлению повреждений, ран
и раздражения.
-- В случае приема болеутоляющих средств, уменьшающих
чувствительность к теплу.
-- При приеме фотосензибилизирующих медикаментов и
средств внимательно ознакомьтесь с инструкцией препарата
и не используйте прибор, если в инструкции указано, что
прием препарата может привести к фотоаллергической или
фототоксической реакции, а также если при приеме данного
препарата рекомендуется избегать солнца.
-- При приеме антикоагуляционных препаратов (включая
интенсивное употребление аспирина), прием которых не
позволяет делать не менее чем недельные перерывы перед
каждой процедурой фотоэпиляции с помощью прибора Lumea.
-- При приеме иммуносупрессорных препаратов.
Никогда не используйте прибор на следующих участках.
-- На лице.
-- На сосках, ареолах, в области малых половых губ, влагалища, ануса,
в ноздрях или ушах. См. главу “Использование прибора”’, раздел
“Использование прибора в зоне бикини”.
-- Мужчины не должны использовать прибор в области мошонки и
на лице.
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-- Непосредственно на или возле искусственных имплантатов, таких как
силиконовые имплантаты, кардиостимуляторы, каналы для подкожного
впрыскивания (система для введения инсулина) или пирсинг.
-- На участках с родинками, веснушками, увеличенными венами,
пигментными пятнами, шрамами, кожными аномалиями без
предварительной консультации с врачом. Это может стать
причиной ожога или изменения пигментации, что может
затруднить диагностику кожных заболеваний (рака кожи и пр.).
-- На бородавках, татуировках или перманентном макияже.
Это может привести к ожогу или изменению цвета кожи
(гипопигментация или гиперпигментация).
-- На участках нанесения дезодорантов длительного действия. Это
может привести к аллергическим кожным реакциям. См. главу
“Использование прибора”, раздел “Возможные побочные эффекты
и кожные реакции”.
Запрещается использовать прибор на коже, обгоревшей на солнце,
на коже, которая недавно (в последние 2 недели) подверглась
воздействию солнечных лучей или искусственного загара.
-- На безопасность процедуры может повлиять наличие загара
любого типа. Это относится как к естественному солнечному
загару, так и к искусственно приобретенному (при помощи
лосьонов, специального оборудования и пр.). Если вы недавно
загорали или собираетесь загорать/наносить средства для загара,
ознакомьтесь с главой “Подготовка к использованию прибора”,
раздел “Советы по эпиляции при наличии загара”.
Примечание Это не полный список. Если вы не уверены в том, можно ли
вам использовать прибор, проконсультируйтесь с врачом.
Подготовка прибора к работе
Для достижения оптимальных результатов подготовьте участки, на
которых вы планируете использовать прибор, как описано ниже.
Подготовка обрабатываемых участков
1 Сбривайте волосы на обрабатываемых участках до тех пор, пока
на них наблюдается повторный рост волос.
Примечание Не используйте вместо бритья кремы-депиляторы.
Примечание Если во время последней процедуры эпиляции волосы
были удалены с корнем (например, при помощи эпилятора), процедуру
можно проводить без предварительной подготовки. Для оптимальных
результатов рекомендуется сбривать волосы между процедурами эпиляции.
При обработке участков, где волосы не были сбриты
или были сбриты не полностью, возникают следующие
нежелательные явления.
-- Со временем на стеклянном фильтре и насадке для тела может
скопиться грязь и остатки волос. При загрязнении стеклянного
фильтра и насадки для тела сокращается срок службы и эффективность
работы прибора. Кроме того, загрязнения на стеклянном фильтре
могут вызвать болезненные ощущения во время эпиляции и кожные
реакции, такие как покраснение и изменение цвета кожи.
-- Волосы на коже могут сгорать, что вызывает неприятный запах.
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2 Очистите кожу и убедитесь, что все волосы сбриты, затем
насухо вытрите ее и удалите излишки жира и масла (которые
могут входить в состав некоторых косметических средств, таких
как дезодорант, лосьон, духи и крем для/от загара).
3 Проверьте, не загрязнен ли прибор, особенно стеклянный
фильтр и насадка для тела, волосами, пылью или волокнами.
При обнаружения загрязнения очистите прибор согласно
инструкциям, приведенным в главе “Очистка и уход”.
Если после бритья на коже появились ранки или повреждения,
вероятно, у вас чувствительная кожа, и процедура IPL может вызвать
неприятные ощущения или привести к нежелательным кожным
реакциям. Рекомендуем дождаться полного исчезновения раздражения.
4 Как только волосы перестанут расти (обычно это происходит
после 4—5 процедур), вам больше не нужно бриться перед
использованием прибора.
Интенсивность света
По сравнению с профессиональными устройствами прибор Philips
Lumea Essential генерирует гораздо более щадящие световые
импульсы, делая процедуру эпиляции удобной и эффективной при
выборе комфортной интенсивности воздействия.
В фотоэпиляторе Philips Lumea Essential используется пять
различных уровней интенсивности света. Чтобы удаление волос
было комфортным, необходимо настроить интенсивность света,
оптимальную для цвета вашей кожи и волос на теле.
Таблица с рекомендуемыми настройками интенсивности светового
импульса, приведенная ниже, поможет выбрать подходящую
интенсивность светового воздействия.
1 Чтобы определить настройки интенсивности светового
импульса, наиболее подходящие для вашего цвета кожи и волос
на теле, см. таблицу ниже.
Совет. Приложите таблицу из краткого руководства пользователя к
коже и сравните цвета.
Совет. Для вашего удобства рекомендуем хранить краткое
руководство пользователя в футляре.
2 При появлении дискомфорта или болезненных ощущений
интенсивность светового воздействия необходимо снизить.
Люди с темной кожей в большей степени подвержены риску
возникновения кожного раздражения, поскольку их кожа поглощает
больше света. Поэтому, если у вас темная кожа, рекомендуем
выбирать настройки более низкой интенсивности.
Под воздействием светового импульса на коже может появляться
ощущение тепла или жара, однако процедура не должна быть
болезненной. Так как для различных участков может требоваться
разная интенсивность светового воздействия, ознакомьтесь с
таблицей ниже. Информацию о предотвращении кожных реакций
см. в главе “Использование прибора”, в разделе “Возможные
побочные эффекты и кожные реакции”.
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Рекомендованная интенсивность света (1–5)
В таблице ниже символ “х” означает, что прибор для вас не подходит.
Примечание Цвет кожи может меняться под воздействием разных
факторов, например загара, в результате чего кожа может стать
темнее, чем во время предыдущих процедур. Поэтому необходимо
подбирать настройку интенсивности светового воздействия для
каждой зоны перед каждым сеансом эпиляции. В некоторых областях
кожа может быть темнее.
Темно-русые/
светло-каштановые/
каштановые/темнокаштановые/черные

Седые/рыжие/
белые/светлые
(блонд)

Белый (всегда появляются ожоги, не загорает)

4/5

x

Бежевый (часто появляются ожоги, слабо
загорает)

4/5

x

Светло-коричневый (иногда появляются ожоги,
хорошо загорает)

4/5

x

Коричневый (ожоги появляются редко, кожа
быстро и хорошо загорает)

1/2/3

x

Темно-коричневый (ожоги появляются редко,
очень хорошо загорает)

x

x

Черно-коричневый и более темный (кожа
редко/никогда не сгорает и имеет очень темный
оттенок)

x

x

Цвет волос на теле:

Цвета и характеристики кожи:

Важная информация
Чтобы определить, подходит ли вам прибор Philips Lumea Essential, см.
раздел “Кто не может пользоваться фотоэпилятором Philips Lumea
Essential?”.
Советы по эпиляции при наличии загара
-- При регулярном применении прибора Philips Lumea
Essential (каждые две недели) рекомендуется исключить
сеансы загара.
Воздействие солнечных лучей может вызвать потемнение кожи
(загар) или привести к ожогу (покраснение кожи). Использование
фотоэпилятора Philips Lumea Essential на темной (загорелой) и/или
обгоревшей коже повышает риск возникновения побочных и кожных
реакций. См. главу “Использование прибора”, раздел “Возможные
побочные эффекты и кожные реакции”.
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-- Прием солнечных ванн до процедуры: подождите
2 недели и проведите тестовое воздействие на коже.
Перед использованием прибора после загара подождите не менее
2 недель. Выполните тест на участке кожи (см. главу “Использование
прибора”, раздел “Первое использование и тест на небольшом участке
кожи”), на котором будет проводиться эпиляция, чтобы определить
подходящий уровень интенсивности воздействия. Невыполнение
такого теста повышает риск возникновения кожных реакций после
использования фотоэпилятора Philips Lumea Essential.
-- Прием солнечных ванн после процедуры: после
процедуры с использованием фотоэпилятора Philips
Lumea Essential перед сеансом загара должно пройти не
менее 48 часов.
Между процедурой фотоэпиляции и сеансом загара должно пройти
не менее 48 часов. Даже спустя 48 часов необходимо убедиться, что
на обработанных участках нет следов покраснений, перед тем как
подвергать их воздействию солнечного света. Во время пребывания
на солнце закрывайте обработанные участки кожи или используйте
солнцезащитные средства с высоким фактором защиты (SPF 30+) в
течение 2 недель после процедуры. Если не применять защитные
меры, воздействие солнечных лучей на обработанные участки сразу
после процедуры может повысить риск возникновения побочных
эффектов и кожных реакций. См. главу “Использование прибора”,
раздел “Возможные побочные эффекты и кожные реакции”.
-- Загар с использование искусственного света
Следуйте изложенным выше инструкциям в разделе “Прием
солнечных ванн до процедуры” и “Прием солнечных ванн после
процедуры”.
-- Использование кремов для искусственного загара
Если вы наносили на кожу крема или лосьоны для искусственного
загара, перед использованием прибора Philips Lumea Essential
дождитесь полного исчезновения искусственного загара.
Примечание Дополнительную информацию о нежелательных кожных
реакциях см. в главе “Использование прибора”, раздел “Возможные
побочные эффекты и кожные реакции”.
Использование прибора
Для определения параметров интенсивности света, наиболее
подходящих вашему цвету кожи и волос на теле, выберите настройку
интенсивности светового воздействия в главе “Подготовка к
использованию прибора”, разделе “Интенсивность света”.
Перед использованием прибора побрейте область, подлежащую
обработке (см. главу “Подготовка к использованию прибора”, раздел
“Подготовка обрабатываемых участков”).
Если в какой-то момент процедура становится болезненной, уменьшите
интенсивность, пока процедура снова не станет комфортной. Если вы
заметили более сильную кожную реакцию, чем легкое покраснение,
немедленно прекратите процедуру и прочтите раздел “Возможные
побочные эффекты и кожные реакции” в этой главе.
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Первое использование и тест на небольшом участке кожи
Если прибор используется впервые или после недавнего сеанса загара,
рекомендуется выполнить тест на всех участках кожи, на которых
будет проводиться эпиляция, чтобы проверить реакцию кожи на
воздействие прибора и привыкнуть к процедуре фотоэпиляции.
1 Выберите участок, расположенный рядом с областью, на
которой будет проводиться эпиляция.
2 Вставьте маленький штекер в прибор и подключите адаптер к
розетке электросети.
Примечание На приборе должна быть установлена насадка для тела.
3 Нажмите кнопку включения/выключения для включения
прибора.

,, Загорится индикатор интенсивности № 1.

Примечание На приборе автоматически включается самая низкая
интенсивность светового воздействия. Для выбора подходящей
настройки светового воздействия см. раздел “Интенсивность света” в
главе “Подготовка к использованию прибора”.
4 Для настройки интенсивности светового импульса используйте
кнопку включения/выключения. На дисплее будет загораться
индикатор выбранного уровня интенсивности.
5 Установите прибор под углом 90 ° к поверхности кожи, так
чтобы насадка для тела касалась кожи.
Совет. Для упрощения процедуры растяните кожу на участке,
подлежащем обработке.

,, На задней панели прибора начнет мигать индикатор готовности
к подаче импульса, сигнализируя о подготовке прибора к
генерации вспышки.
,, Когда прибор будет готов к генерации вспышки, индикатор
готовности к подаче импульса загорится зеленым светом.
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6 Для генерации световой вспышки нажмите кнопку подачи
светового импульса.
Примечание Видимый свет, поступающий из прибора, является
отражением светового импульса на коже и безопасен для глаз. Во
время использования прибора нет необходимости надевать защитные
очки. Используйте прибор в хорошо освещенном помещении;
достаточное количество света сокращает видимую яркость вспышек.
7 После генерации вспышки отпустите кнопку подачи светового
импульса.
8 Переместите прибор на следующую область. Повышайте
интенсивность на один уровень в границах значений
интенсивности светового импульса, рекомендованных для
вашего типа кожи, не допуская дискомфорта (болезненных
ощущений), и выполняйте по одной вспышке для каждой
настройки. Не выполняйте более одной вспышки на одном и
том же участке.
9 По окончании процедуры нажмите и удерживайте кнопку
включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы выключить
прибор.
10 После пробного использования подождите 24 часа, обратите
внимание на наличие кожных реакций. В случае появления
кожных реакций выберите максимальную интенсивность, при
которой кожные реакции отсутствуют.
Последующие процедуры
1 Перед каждым использованием проводите очистку насадки
для тела, стеклянного фильтра и металлической рамки внутри
насадки для тела. Для получения более подробной информации
см. главу “Очистка и уход”.
2 Перед каждой процедурой тщательно подбирайте настройку
интенсивности светового импульса с учетом уровня
чувствительности кожи и вашими ощущениями в данный
момент. Чтобы выбрать настройку интенсивности света,
подходящую вашему типу кожи и цвету волос, см. раздел
“Рекомендуемая интенсивность светового воздействия”.
Примечание Существует множество причин, по которым в разное
время и в разных ситуациях кожа может по-разному реагировать
на воздействие прибора. Дополнительную информацию см. в разделе
“Возможные побочные эффекты и кожные реакции” в этой главе.
3 Следуйте инструкциям, описанным в шагах 2-6 в предыдущем
разделе (“Первое использование и тест на небольшом участке
кожи”).
Примечание В процессе использования прибор и насадка для тела
нагреваются — это нормально.
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4 Переместите прибор на следующую область и повторите шаги 5 и
6 в разделе “Первое использование и тест на небольшом участке
кожи” этой главы. Устройство готово к подаче следующей
вспышки спустя 3,5 секунды. На задней панели прибора начинает
мигать индикатор готовности к подаче импульса, сигнализируя о
зарядке прибора. Перед продолжением работы дождитесь, когда
индикатор загорится постоянным светом.
Рекомендации для модели SC1992: У модели SC1992 имеется режим
“Slide and Flash”: для более эффективной эпиляции, перемещая прибор
по коже, удерживайте кнопку вспышки нажатой.
Во время сеанса эпиляции не обрабатывайте один и тот же участок
несколько раз. Это не повышает эффективность работы прибора, а
лишь увеличивает риск возникновения кожных реакций.
5 Чтобы не пропустить участки, следите за тем, чтобы расстояние
между вспышками было минимальным. Помните, что световой
импульс поступает только из светового окошка. При этом важно,
чтобы вспышка не попадала на один и тот же участок дважды.
6 По окончании процедуры нажмите и удерживайте кнопку
включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы выключить
прибор.
7 Проверьте, не загрязнены ли стеклянный фильтр и насадка для
тела остатками волос и пылью, всегда очищайте прибор после
использования. См. главу “Очистка и уход”.
Советы
Как достигнуть наилучшего результата
-- После первых сеансов волосы будут по-прежнему видны, так и
должно быть (см. главу “Введение”, раздел “Принцип действия”).
-- Для успешного удаления волос и предотвращения повторной
активизации волосяных фолликулов в течение первых двух
месяцев процедуру следует повторять раз в две недели.
После этого кожа должна стать полностью гладкой. Для
поддержания достигнутого результата ознакомьтесь с главой
“Поддерживающий уход”.
Поддерживающий уход
-- Для поддержания гладкости кожи рекомендуем повторять
процедуру раз в 4—6 недель. Промежуток между процедурами
может различаться в зависимости от индивидуальных
особенностей интенсивности роста волос, а также темпов роста
волос на разных участках тела. Если же количество отросших за
это время волос будет слишком велико, достаточно уменьшить
интервал между сеансами (однако он не должен быть меньше
двух недель). При более частом использовании прибора его
эффективность остается прежней, а риск кожных реакций
увеличивается.
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Руководство по использованию прибора
Среднее время воздействия

Участок

Приблиз. время воздействия

Подмышки

1 минута — 1 подмышечная впадина

Линия бикини

1 минута с каждой стороны

Зона бикини полностью

4 минуты

Одна голень

8 минут

Одна нога полностью

14 минут
Примечание Указанные выше средние значения времени воздействия
были получены в ходе исследований и тестирования прибора.
Оптимальное время воздействия является индивидуальным.
Области применения
Прибор предназначен для удаления нежелательных волос в области
подмышек, на руках, животе, ногах и в области бикини. Он не
предназначен для применения на лице.
Использование прибора для эпиляции ног
Выберите настройку интенсивности светового воздействия,
рекомендуемую для применения в области ног, в таблице,
приведенной в главе “Подготовка к использованию прибора”, разделе
“Интенсивность света”.
-- Во время эпиляции ног прибор можно перемещать вверх,
вниз или в стороны, в зависимости от ваших предпочтений.
Для поддержания хорошего контакта с кожей прибор можно
прикладывать сбоку.
Примечание Участки, где кости расположены близко к коже (такие,
как голени и лодыжки) более чувствительны, чем другие участки тела.
Слишком сильное нажатие на насадку для тела на таких участках
может повысить риск кожных реакций, таких как раздражение и
покраснение. См. раздел “Возможные побочные эффекты и кожные
реакции” в этой главе. Прижимайте насадку к коже настолько сильно,
насколько это необходимо, чтобы загорелся индикатор готовности к
подаче импульса, но не более того.
Использование прибора в зоне бикини
Выберите настройку интенсивности светового воздействия, рекомендуемую для применения в области бикини, в таблице, приведенной в главе
“Подготовка к использованию прибора”, разделе “Интенсивность света”.
Благодаря безопасному и мягкому воздействию, прибор Philips Lumea
Essential может использоваться для эпиляции всей области бикини
(например, для создания бразильской или голливудской стрижки). Для
обработки более темных и чувствительных участков зоны бикини
выберите настройки более низкой интенсивности. Не используйте
прибор в области малых половых губ, влагалища или ануса. При
обработке лобковой области мужчины не должны использовать
прибор в области мошонки.
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Примечание Из гигиенических соображений всегда очищайте насадку
для тела перед началом обработки другой области (см. главу “Очистка
и уход”).
Использование прибора в области подмышек
Выберите настройку интенсивности светового воздействия,
рекомендуемую для применения в области подмышек, в таблице,
приведенной в главе “Подготовка к использованию прибора”, разделе
“Выбор уровня интенсивности светового импульса”.
Перед проведением эпиляции очистите кожу от остатков
дезодоранта, крема или другого продукта по уходу за кожей.
Совет. Для достижения оптимальных результатов во время эпиляции
в области подмышек встаньте напротив зеркала, чтобы получить
хороший обзор области эпиляции и индикатора готовности к подаче
импульса. Поднимите руку и положите ее на затылок, чтобы кожа в
области подмышек натянулась.
Примечание Отраженный свет не оказывает негативного воздействия на
зрение. Однако если свет вызывает у вас чувство дискомфорта, нажимая
кнопку подачи светового импульса, закрывайте глаза.
Возможные побочные эффекты и кожные реакции
Частые кожные реакции:
-- На коже может появиться небольшое покраснение и/или чувство
покалывания, зуда или легкого жжения. Такая реакция абсолютно
безопасна и быстро проходит.
-- На короткое время на обработанном участке может возникнуть
кожная реакция, похожая на солнечный ожог. Если раздражение не
проходит через 3 дня, рекомендуем проконсультироваться с врачом.
-- Бритье и последующая фотоэпиляция могут вызвать сухость кожи
и зуд. Эти явления не опасны и проходят через несколько дней.
На обработанные области можно положить пакет со льдом или
влажную салфетку из махровой ткани. Если сухость не проходит,
по истечении 24 часов можно нанести на обработанные участки
увлажняющее средство без отдушек.
Редкие побочные эффекты.
-- Ожоги, сильное покраснение и отек. Эти явления крайне редки и
являются результатом использования слишком высокой для вашего
цвета кожи интенсивности светового импульса. Если эти реакции
не пройдут через 3 дня, рекомендуем проконсультироваться
с врачом. Не выполняйте повторную процедуру, пока кожа
полностью не восстановится, а для последующих процедур
используйте более низкую интенсивность светового импульса.
-- Изменение цвета кожи. Крайне редкое явление. Изменение
цвета кожи выглядит как появление более темных или более
светлых участков на поверхности кожи и является результатом
воздействия слишком интенсивного для вашего цвета кожи
светового импульса. В редких случаях (чаще всего из-за слишком
высокой интенсивности на темной коже) эффект изменения
пигмента кожи может продлиться дольше обычного. Во всех
случаях со временем это проходит. Не применяйте прибор на
таких участках, пока не восстановится нормальный цвет кожи.
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-- Воспаление кожи и инфекционные заболевания. Эти явления
крайне редки и возникают вследствие использования прибора на
участках с повреждениями кожи после бритья, прочими ранами, а
также на участках с вросшими волосами.
-- Сильная боль. Боль может возникнуть во время или после
эпиляции, если: прибор применялся на участках, на которых
предварительно не было проведено бритье; была выбрана
слишком высокая для вашего цвета кожи интенсивность
светового импульса; на один и тот же участок вспышка была
направлена более одного раза; прибор использовался на участках
с открытыми ранами, воспалением, инфекционными заболеваниями,
татуировками, ожогами и пр. Дополнительные сведения см. в главе
“Важная информация”, раздел “Противопоказания”.
После завершения работы
-- Не наносите парфюмированные косметические вещества на
обработанные участки непосредственно после процедуры.
-- Не используйте дезодорант после процедуры, пока покраснение
полностью не исчезнет.
-- Информацию о воздействии солнечного света и средствах для
искусственного загара см. в главе “Подготовка к использованию
прибора”, раздел “Советы по эпиляции при наличии загара”.
Очистка и уход
Чтобы достичь оптимальных результатов и продлить срок службы
прибора, очищайте его каждый раз до и после использования, а
также во время использования, если необходимо. Если не очищать
прибор должным образом, эффективность его работы снижается.
Запрещается промывать прибор или его детали под струей воды
или в посудомоечной машине.
Запрещается использовать для очистки прибора губки с абразивным
покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа
бензина или ацетона.
Защищайте от царапин стеклянный фильтр и металлическую рамку
внутри насадки для тела.
Примечание Прекратите использование прибора, если стеклянный
фильтр или насадка для тела больше не поддается очистке.
1 Выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте ему остыть.
Примечание Стеклянный фильтр нагревается в процессе
использования. Дайте ему остыть перед очисткой.
2 Чтобы снять насадку для тела, поставьте пальцы в углубления в
верхней и нижней части и осторожно потяните на себя.
3 При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора
сухой мягкой тканью, входящей в комплект прибора.
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4 Несколькими каплями воды смочите мягкую ткань, входящую в
комплект прибора, и очистите с ее помощью следующие части:
-- стеклянный фильтр
-- внешняя поверхность насадки для тела
-- металлическая рамка внутри насадки для тела
Избегайте попадания влаги на электронные контакты.
Примечание Если очистки водой недостаточно, смочите ткань
несколькими каплями высокопроцентного изопропилового спирта и
очистите перечисленные выше части.
Примечание Очищайте прибор каждый раз до и после использования,
а также во время использования (если необходимо) в соответствии с
инструкциями, приведенными в этом разделе.
Хранение
1 Выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте ему остыть.
2 Очистите прибор перед тем, как убрать его на хранение.
3 Храните прибор в футляре, входящем в комплектацию прибора,
при температуре от -20 °C до +70 °C.
Совет. Для вашего удобства рекомендуем хранить краткое
руководство пользователя в футляре.
Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт
www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную торговую
организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный центр
поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на
гарантийном талоне).
Запасные детали
В продаже имеются следующие детали:
-- Насадка для тела
-- Адаптер
-- Очищающая салфетка
-- Футляр
Защита окружающей среды
-- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе
с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить
окружающую среду.
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Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на
гарантийном талоне.
Технические характеристики

Модели SC1992 и SC1991
Номинальное напряжение

100–240 В

номинальная частота

50–60 Гц

Потребляемая мощность

24 Вт

Защита от поражения электрическим током

Класс II Q

Степень защиты

IP 30 (EN 60529)

Условия эксплуатации

Температура: от +15° до +35°C
Относительная влажность: от 30 % до 95 %

Условия хранения

Температура: от -20 °C до +70 °C
Относительная влажность: от 5% до 95%

Спектральный диапазон воздействия насадки для
тела

> 500 нм

Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам,
возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно
справиться с возникшими проблемами не удается, см. список часто
задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support
или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.
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Проблема

Возможная
причина

Способы решения

В процессе зарядки
нагревается адаптер/
прибор

Это нормально.

Не требуется никаких действий.

Прибор был включен,
но мне не удается
изменить настройку
интенсивности света.

Необходимо
сбросить
настройки
прибора.

Для сброса настроек выключите и снова включите
прибор. Если и после этого не удается изменить
настройку интенсивности света, обратитесь в
центр поддержки потребителей в вашей стране,
в торговую организацию Philips или в сервисный
центр Philips.

При контакте прибора
с кожей индикатор
готовности к подаче
импульса не загорается.

Прибор
неправильно
расположен на
коже.

Установите прибор под углом 90° к поверхности
кожи таким образом, чтобы 4 стороны
встроенной системы безопасности касались кожи.
Убедитесь, что индикатор готовности к подаче
импульса горит ровным светом, нажмите кнопку
подачи светового импульса.
Если это не помогает, приложите прибор к части
тела, на которой прибор легко соприкасается с
кожей (например, предплечье). Затем проверьте,
работает ли индикатор готовности к подаче
импульса. Если, после того как прибор помещен на
кожу, индикатор не начинает мигать, обратитесь
в центр поддержки потребителей в вашей стране,
в торговую организацию Philips или в сервисный
центр Philips.

После того как насадка
для тела помещена
на кожу, индикатор
готовности к подаче
импульса не загорается,
а охлаждающий
вентилятор работает.

Включена система При включении системы защиты от перегрева
вентилятор продолжает работать. Не выключайте
защиты от
прибор, дайте ему охладиться около 15 минут,
перегрева.
затем возобновите сеанс. Через 5 минут прибор
выключится автоматически. Дайте ему остыть в
течение 10 минут. Если после того как прибор
помещен на кожу, индикатор готовности к
подаче импульса не загорается, обратитесь в
центр поддержки потребителей в вашей стране,
в торговую организацию Philips или в сервисный
центр Philips.

Индикатор готовности
к подаче импульса
горит ровным светом,
однако прибор не
выполняет вспышку при
нажатии кнопки подачи
светового импульса.

Необходимо
сбросить
настройки
прибора.

Для сброса настроек выключите и снова включите
прибор. Если после этого индикатор готовности
к подаче импульса продолжает гореть ровным
светом, а прибор не выполняет вспышку при
нажатии кнопки подачи светового импульса,
обратитесь в центр поддержки потребителей в
вашей стране, в торговую организацию Philips или
в сервисный центр Philips.
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Проблема

Возможная
причина

Способы решения

Индикатор
интенсивности
№ 1 продолжает
мигать, не удается
изменить настройку
интенсивности.

Насадка для тела
неправильно
установлена на
приборе.

Установите насадку соответствующим образом.

Попеременно
загораются все
индикаторы
интенсивности.

Необходимо
сбросить
настройки
прибора.

Для сброса настроек выключите и снова
включите прибор. Если и после этого индикаторы
интенсивности продолжаются попеременно
загораться, обратитесь в центр поддержки
потребителей в вашей стране, в торговую
организацию Philips или в сервисный центр Philips.

Одновременно
мигают все индикаторы
интенсивности.

Прибор
поврежден.

Обратитесь в центр поддержки потребителей в
вашей стране, в торговую организацию Philips или
в сервисный центр Philips.

При работе прибора
ощущается странный
запах.

Насадка для тела
и/или стеклянный
фильтр
загрязнены.

Осторожно очистите стеклянный фильтр и
насадку для тела. Если не удается тщательно
очистить насадку, обратитесь в центр поддержки
потребителей в вашей стране, в торговую
организацию Philips или в сервисный центр Philips
для замены насадки для тела.

Подлежащий
обработке
участок не
выбрит как
полагается.

Если на участке, подлежащем обработке, есть
волосы, они могут сгорать во время работы
прибора и в результате появляется странный
запах. Для упрощения процедуры побрейте этот
участок перед использованием прибора. Если
бритье вызывает раздражение кожи, с помощью
триммера подровняйте волосы как можно короче,
а затем установите подходящую настройку на
фотоэпиляторе Lumea Essential.

Прибор хранился
в пыльном
помещении.

Очистите прибор и насадку для тела (см. главу
“Очистка и уход”).

Установленный
уровень
интенсивности
светового
импульса
слишком высокий.

Для выбора оптимальной интенсивности перед
каждым использованием сверяйтесь с таблицей
цвета кожи и волос. При необходимости
установите более низкую интенсивность.

Подлежащие
обработке
участки не
выбриты.

Перед использованием прибора всегда
выбривайте соответствующие участки. Если
бритье вызывает раздражение кожи, с помощью
триммера подровняйте волосы как можно короче,
а затем установите подходящую настройку на
фотоэпиляторе Lumea Essential.

Во время процедуры
кожа становится более
чувствительной, чем
обычно.
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При использовании
прибора я испытываю
нестерпимую боль.
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Возможная
причина

Способы решения

Стеклянный
фильтр сломан.

Во избежание риска кожных реакций не
используйте прибор со сломанным стеклянным
фильтром. Обратитесь в центр поддержки
потребителей в вашей стране, в торговую
организацию Philips или в сервисный центр Philips.

Подлежащие
обработке
участки не
выбриты.

Перед использованием прибора всегда
выбривайте соответствующие участки. Если
бритье вызывает раздражение кожи, с помощью
триммера подровняйте волосы как можно короче,
а затем установите подходящую настройку на
фотоэпиляторе Lumea Essential.

Вы обрабатывали
участок, для
которого прибор
не предназначен.

Использование прибора на лице, в области малых
половых губ, влагалища, ануса, сосков, ареол не
допускается. Мужчины не должны использовать
прибор в области мошонки и на лице.

Выбрана
слишком высокая
интенсивность
светового
импульса.

Уменьшите интенсивность света до комфортного
уровня. См. главу “Подготовка к использованию
прибора”, раздел “Интенсивность света”.

Стеклянный
фильтр сломан.

В случае повреждения стеклянного фильтра
насадки для тела, прекратите использование
прибора с этой насадкой. Обратитесь в торговую
организацию, сервисный центр Philips или центр
поддержки потребителей Philips для замены
насадки для тела.

Прибор не
подходит для
вашего цвета
кожи или волос.

Не используйте прибор, если волосы на теле
светлые, рыжие, седые или белые. Также не
используйте прибор, если кожа очень темная.
Ознакомьтесь с таблицей цвета кожи и волос на
теле в кратком руководстве пользователя.

После процедуры
обработанные области
краснеют.

Не требуется никаких действий.
Небольшое
покраснение
— нормальная,
безопасная
реакция, которая
быстро проходит.

Кожная реакция
после процедуры
продолжается в течение
более длительного
времени, чем обычно.

Выбрана
слишком высокая
интенсивность
светового
импульса.

В следующий раз используйте более низкую
интенсивность. См. главу “Подготовка к
использованию прибора”, раздел “Интенсивность
света”. Если кожная реакция продолжается более
3 дней, обратитесь к врачу.
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Проблема

Возможная
причина

Способы решения

Результаты эпиляции
неудовлетворительны.

Выбрана
слишком низкая
интенсивность
светового
импульса.

Выполните тест на небольшом участке кожи,
чтобы определить, можно ли повысить
интенсивность (см. “Использование прибора” и
“Первое использование и тест на небольшом
участке кожи”).

Во время
процедуры
вы оставляли
промежутки
между
обработанными
участками.

Для достижения оптимальных результатов
при удалении волос необходимо, чтобы
обрабатываемые участки частично налагались
друг на друга. См. главу “Использование прибора”,
раздел “Последующие процедуры”, шаг 4.

Вы используете
прибор не
так часто, как
рекомендовано.

Для успешного удаления волос и предотвращения
повторной активизации волосяных фолликулов в
течение первых двух месяцев процедуру следует
повторять раз в две недели. Для поддержания
гладкости кожи рекомендуем повторять
процедуру раз в 4—6 недель. Промежуток между
процедурами может различаться в зависимости
от индивидуальных особенностей интенсивности
роста волос, а также темпов роста волос на
разных участках тела. Если же количество
отросших за это время волос будет слишком
велико, достаточно уменьшить интервал между
сеансами (однако он не должен быть меньше
двух недель). При более частом использовании
прибора его эффективность остается прежней, а
риск кожных реакций увеличивается.

Эффект от
процедуры IPL
проявляется
медленнее, чем у
других людей.

Продолжайте пользоваться прибором как
минимум в течение 6 месяцев — повторный
рост волос может замедлиться со временем.
Попробуйте также воспользоваться другими
решениями этой проблемы.

Прибор не
подходит для
вашего цвета
кожи или волос.

Не используйте прибор, если волосы на теле
светлые, рыжие, седые или белые. Также не
используйте прибор, если кожа очень темная.
Ознакомьтесь с таблицей цвета кожи и волос на
теле в кратком руководстве пользователя.

Во время
процедуры
вы оставляли
промежутки
между
обработанными
участками.

Для достижения оптимальных результатов
при удалении волос необходимо, чтобы
обрабатываемые участки частично налагались
друг на друга. См. главу “Использование прибора”,
раздел “Последующие процедуры”, шаг 4.

В некоторых местах
на обработанных
участках рост волос
возобновляется.

РУССКИЙ
Проблема

Прибор не работает.
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Возможная
причина

Способы решения

Волосы начинают
отрастать
снова, что
является частью
естественного
цикла роста
волос.

Это нормальное явление. Повторное отрастание
волос — часть естественного цикла роста волос.
Тем не менее, заново отросшие волосы должны
быть мягче и тоньше.

Прибор
поврежден.

Обратитесь в центр поддержки потребителей в
вашей стране, в торговую организацию Philips или
в сервисный центр Philips.

Фотоэпилятор IPL
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО
«Филипс», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13, тел. +74959379300,
www.philips.ru
36W, 120-240V, 50-60Hz
Для бытовых нужд. Класс II
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Вступ
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/welcome.
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. Компанія Philips у співпраці з провідними
дерматологами займалася дослідженням цього методу понад 15 років.
Тепер цю інноваційну технологію можна зручно використовувати в
домашніх умовах у будь-який час.
Цей пристрій спеціально розроблено та оптимізовано для жінок,
однак користуватися ним можуть і чоловіки.
Philips Lumea Essential дозволяє видаляти небажане волосся на ділянках
тіла нижче шиї.
Philips Lumea Essential призначено виключно для індивідуального
використання.
Для отримання детальнішої інформації про пристрій Philips Lumea
Essential відвідайте веб-сайт www.philips.com/lumea. Регулярно
перевіряйте наявність оновлень на головній сторінці.
Переваги
Цей пристрій дозволяє користуватися поданими нижче перевагами.
Технологія інтенсивного імпульсного світла (IPL) для
використання у домашніх умовах
Пристрій Philips Lumea Essential використовує технологію на основі
світла, яка називається IPL (Intense Pulsed Light – інтенсивне імпульсне
світло). Технологію IPL також використовують на ринку професійної
косметології для видалення волосся протягом останніх 15 років.
Завдяки Philips Lumea Essential цією інноваційною технологією тепер
можна користуватися у комфортних домашніх умовах.
Ефективний процес епіляції для гладкої шкіри щодня
Цей метод запобігає повторному росту волосся і забезпечує
шовковисту гладку шкіру на довгий час. Наші дослідження показали
значне скорочення кількості волосся лише після 2 процедур його
видалення. Оптимальних результатів здебільшого було досягнуто
після 4-5 сеансів. Зменшення густоти волосся стає помітним із кожним
застосуванням пристрою. Наскільки швидко стане помітно ефект і
як довго триватиме результат, залежить від конкретного випадку.
Детальніше читайте в підрозділі “Як досягти оптимальних результатів”
у розділі “Застосування пристрою”.
Лагідне видалення волосся, навіть на чутливих ділянках тіла
Пристрій Philips Lumea Essential розроблено у співпраці з провідними
дерматологами для забезпечення ефективного і лагідного видалення
волосся, навіть на найчутливіших ділянках тіла.
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Запасні частини не потрібні, жодних прихованих витрат
Пристрій Philips Lumea Essential обладнано високоефективною лампою,
яка не потребує заміни. Ця лампа робить понад 100 000 спалахів, чого
достатньо для більше, ніж 5 років* використання пристрою, і дозволяє
заощадити на купівлі дорогих ламп для заміни.
*У разі звичайного використання пристрою і дотримання
рекомендацій щодо видалення волосся для однієї особи.
Принцип роботи технології інтенсивного імпульсного світла
Philips
Ріст волосся
Ріст волосся є індивідуальним явищем і залежить від віку, обміну
речовин та інших факторів. Однак, розрізняють 3 фази росту волосся.
1 Фаза росту (анаген)
Волосся активно росте від кореня. У цій фазі концентрація меланіну є
найвищою. Меланін відповідає за колір волосся. Концентрація меланіну
є також визначальним фактором ефективності технології інтенсивного
імпульсного світла. Лише у фазі росту волосся чутливе до світла.
2 Фаза регресії (катаген)
Ріст волосся припиняється і корінь зсихається, після чого волосина
випадає.
3 Фаза спокою (телоген)
Стара волосина відділяється від волосяної фолікули та випадає.
Фолікула залишається у стані спокою, поки біологічний годинник не
активує її знову, після чого починається ріст нової волосини.
Принцип роботи
-- Пристрій видаляє волосся, нагріваючи волосини та їхні корені під
шкірою. Меланін, що міститься у волосині та корені, вбирає імпульси
світла, які надходять від пристрою. Що темніше волосся, то краще
вбирається світло. Цей процес стимулює перехід волосся у фазу
спокою.
-- Між процедурами волосся випадає так, як зазвичай, і
сповільнюється його ріст. Для випадіння волосся може
знадобитися 1–2 тижні.

--

Досягнути оптимального результату після одного сеансу
видалення неможливо, оскільки волосся чутливе до світла
лише у фазі росту. Під час видалення волосини на ділянці, яка
обробляється, зазвичай перебувають у різних фазах росту. Для
ефективного видалення всього волосся протягом перших 2 місяців
процедуру потрібно повторювати раз на 2 тижні.
Вбудований оптичний фільтр запобігає потраплянню ультрафіолетових
променів на шкіру, роблячи пристрій безпечним для шкіри.
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Загальний опис (Мал. 5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Індикатори інтенсивності (1- 5)
Кнопка “увімк./вимк.”
Індикатор “Готовий до випромінювання”
Вентиляційні отвори
Роз’єм пристрою
Кнопка випромінювання
Отвори для електронних контактів
Віконце для випромінювання світла із вбудованим УФ-фільтром
Електронні контакти
Насадка для тіла (підходить для всіх ділянок тіла, розташованих
нижче шиї)
11 Металевий корпус всередині насадки для тіла
12 Вбудована система безпеки
13 Адаптер
14 Мала вилка
15 Футляр
У комплекті також: ганчірка для чищення
Важлива інформація
Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей
посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.
Небезпечно
-- Поєднання води та електрики становить загрозу. Не
використовуйте цей пристрій у вологому середовищі (наприклад,
біля наповненої ванни, увімкненого душу чи наповненого басейну).
-- Зберігайте пристрій та адаптер сухими.
-- Для запобігання ураженню електричним струмом не торкайтеся
внутрішніх частин пошкодженого пристрою.
-- Не вставляйте в пристрій жодних предметів.

Попередження
-- Цей пристрій не призначено для користування особами
(включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи
розумовими здібностями, крім випадків користування під наглядом
чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їхнього життя.
-- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
-- Пристрій не призначено для дітей до 15 років. Підлітки від 15 до
18 років можуть використовувати пристрій за згодою та/або в разі
допомоги батьків чи осіб, які за них відповідають. Особи від 19 років
можуть використовувати пристрій без жодних заперечень.
-- Використовуйте лише адаптер, що додається.
-- Не використовуйте пошкоджені пристрій чи адаптер.
-- Вилка-адаптер містить трансформатор. Не від’єднуйте адаптер для
заміни іншим, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
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-- Якщо адаптер пошкоджено, його обов’язково треба замінити
оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
-- Не використовуйте пристрій, якщо розбито скло віконця для
випромінювання світла.
Для запобігання пошкодженню
-- Слідкуйте за тим, щоб повітря без перешкод виходило з
вентиляційних отворів.
-- Не допускайте сильних ударів або струсів і не кидайте пристрій.
-- У разі перенесення пристрою із дуже холодного середовища в
дуже тепле або навпаки почекайте приблизно 3 години, а потім
використовуйте його.
-- Щоб на пристрій не падав пил, зберігайте його у футлярі з
комплекту.
-- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він увімкнений. Після
використання завжди вимикайте пристрій.
-- Для запобігання пошкодженню оберігайте пристрій від тривалої дії
прямих сонячних або ультрафіолетових променів.
-- Не активуйте спалахи на інших поверхнях, ніж шкіра. Це
може сильно пошкодити насадку для тіла та/або віконце для
випромінювання світла. Активуйте спалахи лише тоді, коли пристрій
торкається шкіри.
Увага
-- Для запобігання ураженню очей у жодному разі не
використовуйте пристрій на ділянці навколо очей і біля брів.
-- Вибирайте для пристрою лише ті налаштування, які підходять
для Вашого типу шкіри (див. таблицю у підрозділі “Рекомендовані
рівні інтенсивності світла” розділу “Підготовка до використання”).
Використання інших налаштувань, ніж рекомендовані, може
підвищити ризик виникнення алергічних реакцій і побічних ефектів.
-- Цей пристрій призначено лише для видалення небажаного волосся
на ділянках тіла людини нижче шиї. Не використовуйте його для
інших цілей.
-- Ділянка шкіри, яку потрібно обробити, має бути сухою і чистою від
кремів, лосьйонів та інших косметичних засобів. Якщо шкіри не є
чистою та сухою, вбудована система безпеки може не спрацювати
належним чином і пристрій може не подавати імпульси світла або
подавати їх випадково.
Для запобігання скороченню терміну експлуатації пристрою
Philips Lumea Essential візьміть до уваги подані нижче
рекомендації.
-- Під час використання не піддавайте пристрій дії температури
зовнішнього середовища нижче 15 °C та вище 35 °C.
-- Пристрій обладнано вбудованою системою захисту від
перегрівання. Якщо пристрій перегрівся, випромінювання
припиняється. Не вимикайте пристрій, а дайте йому охолонути
протягом приблизно 15 хвилин, після чого продовжіть роботу.
Через 5 хвилин пристрій вимикається автоматично. Потім дайте
йому охолонути ще протягом 10 хвилин.
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-- Для перевірки або ремонту пристрою завжди звертайтеся
до сервісного центру, уповноваженого фірмою Philips. Ремонт,
виконаний неспеціалістами, може викликати дуже небезпечну
ситуацію для користувача.
-- Не використовуйте пристрій, якщо хоча б один із випадків,
вказаних у розділі “Протипоказання”, стосується Вас.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим
нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
Протипоказання
Для кого НЕ підходить пристрій Philips Lumea Essential?
Пристрій Philips Lumea Essential підходить не для всіх. Якщо хоча б
один із поданих нижче пунктів стосується Вас, цей пристрій Вам не
підходить!
Не використовуйте пристрій, якщо Ви вагітні або годуєте
грудьми.
Пристрій Philips Lumea Essential не було протестовано на вагітних
жінках, тому ми радимо Вам не використовувати його, якщо Ви вагітні
або годуєте грудьми. Гормональні зміни можуть підвищити чутливість
шкіри та ризик її травмування.
У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо у Вас
шкіра та/або волосся невідповідного кольору, наприклад:
-- Якщо у Вас V тип шкіри (шкіра рідко згорає на сонці, дуже добре
засмагає і є темно-коричневою) або якщо у Вас VI тип шкіри (шкіра
рідко або ніколи не згорає на сонці та дуже сильно засмагає; шкіра
коричнювато-чорна або темніша). У такому разі використання
пристрою Philips Lumea Essential може спричинити шкірні реакції, такі
як зміна кольору шкіри, сильне почервоніння чи опіки. Читайте також
розділ “Застосування пристрою”, підрозділ “Можливі побічні ефекти
та шкірні реакції” та перегляньте “Таблицю із рекомендованими
рівнями інтенсивності світла” в короткому посібнику.
-- Якщо на ділянці, яка обробляється, волосся дуже світле (світлий
блонд), біле, сиве або руде (природний колір). Видалення буде
неефективним.
У жодному разі не використовуйте пристрій у поданих
нижче випадках.
-- Якщо у Вас захворювання шкіри, наприклад рак шкіри в активній
стадії; якщо у Вас був рак шкіри чи інші ракові захворювання на
ділянках, які потрібно обробити.
-- Якщо ділянки, які потрібно обробити, перебувають у
передраковому стані або на них багато нетипових родимих плям.
-- Якщо у Вас був колагеноз, у тому числі утворювались келоїдні
шрами чи спостерігалось погане загоювання ран.
-- Якщо у Вас були судинні захворювання, наприклад варикозне
розширення вен або ектазія судин, на ділянках, які потрібно обробити.
-- Якщо шкіра чутлива до світла і швидко виникають алергічні реакції.
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-- Якщо Ви страждаєте на інфекційні захворювання, екзему, маєте
опіки, запалені фолікули, відкриті рани, подряпини, простий герпес,
поранення, ураження шкіри або гематоми на ділянках, які потрібно
обробити.
-- Якщо ділянки, які потрібно обробити, було прооперовано.
-- Якщо Ви страждаєте на епілепсію з чутливістю до випромінювання
світла.
-- Якщо Ви страждаєте на діабет, червону вовчанку, порфирію чи
серцеву недостатність.
-- Якщо у Вас порушення згортання крові.
-- Якщо у Вас хвороби, які пригнічують імунну систему (включаючи
ВІЛ-інфекцію або СНІД).
У жодному разі не використовуйте пристрій у поданих
нижче випадках, пов’язаних із застосуванням лікарських
препаратів.
-- Якщо шкіра обробляється або її недавно було оброблено
препаратами, які містять альфа-гідрокислоти (AHA), бетагідрокислоти (BHA), ізотретиноїн для місцевого застосування та
азелаїнову кислоту.
-- Якщо Ви протягом останніх 6 місяців приймали ізотретиноїн,
такий як Accutane® чи Roaccutance®. Ці ліки можуть спричиняти
вразливість шкіри, надриви, рани чи подразнення.
-- Якщо Ви вживаєте знеболюючі засоби, які зменшують чутливість
шкіри до високих температур.
-- Якщо Ви приймаєте фотосенсибілізуючі препарати, ознайомтеся
з інструкцією, що додається до них, і не використовуйте пристрій,
якщо в інструкції вказано, що прийом препарату може спричинити
фотоалергічні або фототоксичні реакції, а також якщо в разі його
прийому потрібно уникати сонця.
-- Якщо Ви приймаєте антикоагулянти, у тому числі великі дози
аспірину, і лікування не передбачає можливості зробити принаймні
однотижневу перерву перед використанням пристрою Lumea.
-- Якщо Ви приймаєте препарати, які пригнічують імунну систему.
У жодному разі не використовуйте пристрій на поданих
нижче ділянках.
-- На обличчі.
-- На сосках, ареолах, малих статевих губах, піхві, задньому проході
та всередині ніздрів і вух. Читайте розділ “Застосування пристрою”,
підрозділ “Використання пристрою для видалення волосся на лінії бікіні”.
-- Чоловікам забороняється використовувати пристрій на мошонці та
обличчі.
-- Поверх або біля таких чужорідних тіл, як силіконові імплантанти,
кардіостимулятори, місця для підшкірних ін’єкцій (введення
інсуліну) чи пірсинг.
-- Не використовуйте пристрій на родимих плямах, ластовинні,
збільшених венах, ділянках із темнішою пігментацією, шрамах
чи інших аномаліях шкіри, не порадившись із лікарем. Це може
призвести до опіку чи зміни кольору шкіри, що, вірогідно, ускладнює
виявлення хвороб, пов’язаних зі шкірою (наприклад, рак шкіри).
-- Не використовуйте пристрій на бородавках, татуюваннях або
перманентному макіяжі. Це може призвести до опіку чи зміни
кольору шкіри (гіпопігментація чи гіперпігментація).
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-- На ділянках, для яких використовуються дезодоранти тривалої дії.
Це може спричинити шкірні реакції. Читайте розділ “Застосування
пристрою”, підрозділ “Можливі побічні ефекти та шкірні реакції”.
У жодному разі не використовуйте пристрій на обгорілій на
сонці шкірі, недавно засмаглій шкірі (останні 2 тижні) та якщо Ви
застосовували засоби для засмаги.
-- На безпечність видалення волосся може впливати будь-яка засмага.
Це стосується як природної засмаги, так і різних способів штучної
засмаги, наприклад спеціальних лосьйонів, пристроїв тощо. Якщо Ви
засмагали або плануєте засмагати, прочитайте розділ “Підготовка
до використання”, підрозділ “Поради щодо засмаги”.
Примітка: Це неповний список. Якщо Ви не впевнені, чи можете
користуватися пристроєм, радимо звернутися до лікаря.
Підготовка до використання
Для досягнення оптимальних результатів підготуйте ділянки шкіри, на
яких бажаєте використовувати пристрій, так, як подано нижче.
Підготовка ділянок шкіри, які потрібно обробити
1 Поголіть ділянки, які бажаєте обробити, якщо відчуваєте, що
волосся знову виросло.
Примітка: Не видаляйте волосся за допомогою спеціальних кремів, а голіть.
Примітка: Якщо під час останнього видалення (наприклад, епіляції)
волосся було видалено з коренем, починати обробку можна відразу. У
такому разі для досягнення оптимальних результатів рекомендується
голити волосся між процедурами.
Зауважте, що в разі обробки непоголених або погано
поголених ділянок спостерігаються подані нижче небажані
явища.
-- Віконце для випромінювання світла та насадка для тіла можуть
забруднитися залишками волосся тощо. Брудні віконце для
випромінювання світла та насадка для тіла можуть скоротити
термін експлуатації пристрою і знизити його ефективність.
Забруднення віконця для випромінювання світла може також
спричинити біль чи шкірні реакції, наприклад почервоніння або
зміну кольору шкіри.
-- Волосся на шкірі може згоріти, що спричинить появу неприємного
запаху.
2 Очистіть шкіру та перевірте, чи вона повністю суха, на ній немає
волосся і жирних речовин (наприклад, залишків дезодорантів,
лосьйонів, парфумів, кремів для засмаги та сонцезахисних кремів).
3 Перевірте, чи пристрій, зокрема віконце для випромінювання
світла та насадку для тіла, не забруднено волоссям, пилом
і ворсинками. Якщо пристрій брудний, почистіть його,
дотримуючись інструкцій у розділі “Чищення та догляд”.
Якщо після гоління на шкірі залишаються рани або пошкодження,
шкіра може стати чутливішою до інтенсивного імпульсного світла,
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ніж в інших випадках. Тому процедура видалення волосся за
допомогою імпульсів світла може бути неприємною або може
спричинити інші небажані побічні ефекти. Радимо Вам почекати,
поки подразнення не зникне.
4 Коли волосся перестане рости (а це зазвичай стається після
4-5 процедур) голити шкіру перед використанням пристрою
більше не потрібно.
Інтенсивність світла
На відміну від професійних пристроїв для видалення волосся за
допомогою світла, Philips Lumea Essential розроблено для використання
у домашніх умовах і його імпульси світла є лагіднішими. Тому
можна сподіватися на зручне й ефективне видалення волосся за
комфортної інтенсивності світла.
Пристрій Philips Lumea Essential пропонує п’ять різних рівнів
інтенсивності світла. Налаштовуйте інтенсивність світла відповідно до
кольору Вашої шкіри та волосся на тілі, а також до того рівня, який для
Вас буде зручним.
Таблиця із рекомендованими рівнями інтенсивності світла, яку подано
нижче, допоможе встановити відповідний рівень інтенсивності світла.
1 Розгляньте подану нижче таблицю, щоб дізнатися, які рівні
інтенсивності світла підходять для кольору Вашої шкіри та
волосся на тілі.
Порада: Можна прикласти таблицю з короткого посібника до шкіри,
щоб визначити свій колір шкіри.
Порада: Радимо Вам зберігати короткий посібник у футлярі для
майбутньої довідки.
2 Якщо Ви відчуваєте біль або дискомфорт, інтенсивність світла
слід знизити.
Особи з темнішою шкірою більше ризикують отримати подразнення
шкіри, оскільки їхня шкіра вбирає більше світла. Через це для осіб із
темнішою шкірою рекомендовано нижчі рівні інтенсивності світла.
Під дією світла Вам може бути тепло або гаряче, але в жодному разі
не повинно бути боляче. Для різних ділянок тіла може бути потрібна
різна інтенсивність світла (див. таблицю нижче). Інформацію
про запобігання виникненню шкірних реакцій читайте в розділі
“Застосування пристрою”, підрозділ “Можливі побічні ефекти та
шкірні реакції”.
Рекомендовані рівні інтенсивності світла (1-5)
У таблиці нижче позначка “x” означає, що цей пристрій Вам не
підходить.
Примітка: Колір шкіри може змінюватися, наприклад після засмагання.
Тоді шкіра може бути темнішою, ніж під час попереднього видалення
волосся. Тому перед кожним видаленням волосся і для кожної ділянки
важливо перевіряти встановлене налаштування для використання.
Деякі ділянки можуть бути темніші за інші.
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темний блонд/
світло-коричневий/
коричневий/темнокоричневий/чорний

білий/сивий/рудий/
світлий блонд

білий (завжди згорає на сонці, не засмагає)

4/5

x

бежевий (легко згорає на сонці, мінімально
засмагає)

4/5

x

світло-коричневий (деколи згорає на сонці,
добре засмагає)

4/5

x

середньо-коричневий (рідко згорає на сонці,
швидко і добре засмагає)

1/2/3

x

темно-коричневий (рідко згорає на сонці, дуже
добре засмагає)

x

x

коричнювато-чорний і темніший (рідко або
ніколи не згорає на сонці, дуже темна засмага)

x

x

Колір волосся на тілі:

Колір шкіри та характеристики:

Важлива інформація
Щоб перевірити, чи пристрій Philips Lumea Essential підходить Вам,
читайте підрозділ “Для кого не підходить пристрій Philips Lumea
Essential?”.
Поради щодо засмаги
-- Якщо Ви використовуєте Philips Lumea Essential
регулярно, не приймайте сонячні ванни (кожні два
тижні).
Сонячні ванни можуть спричинити потемніння шкіри (засмагу) або
опіки (почервоніння). Використання пристрою Philips Lumea Essential
на темній (засмаглій) та/чи обгорілій на сонці шкірі підвищує ризик
виникнення побічних ефектів і шкірних реакцій. Читайте розділ
“Застосування пристрою”, підрозділ “Можливі побічні ефекти та шкірні
реакції”.
-- Прийом сонячних ванн перед видаленням волосся:
зачекайте 2 тижні та випробуйте пристрій на шкірі.
Перед тим як використовувати пристрій після прийому сонячної
ванни, зачекайте щонайменше 2 тижні. Випробуйте пристрій (див.
розділ “Застосування пристрою”, підрозділ “Перше використання і
випробування пристрою”) на ділянці тіла, яку потрібно обробити, щоб
визначити потрібну інтенсивність світла. Якщо цього не зробити, після
використання Philips Lumea Essential підвищується ризик виникнення
шкірних реакцій.
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-- Сонячні ванни після видалення волосся: перед прийомом
сонячної ванни після використання Philips Lumea
Essential зачекайте 48 годин.
Після видалення волосся оброблені ділянки тіла можна піддавати дії
сонця через щонайменше 48 годин. Навіть після 48 годин перевіряйте,
чи на обробленій шкірі не спостерігаються побічні реакції, а потім
засмагайте на сонці. Виходячи із дому в сонячну погоду, коли ще
не минуло 2 тижнів після видалення волосся, оброблені ділянки
тіла слід накривати або використовувати сонцезахисний крем (із
сонцезахисним фільтром 30+). Якщо оброблені ділянки тіла піддавати
дії сонячних променів без захисту відразу після видалення волосся,
підвищується ризик виникнення побічних ефектів і шкірних реакцій.
Читайте розділ “Застосування пристрою”, підрозділ “Можливі побічні
ефекти та шкірні реакції”.
-- Засмага за допомогою штучного світла
Виконайте вказівки в розділах “Прийом сонячних ванн перед
видаленням волосся” і “Сонячні ванни після видалення волосся”.
-- Використання кремів для засмаги
У разі використання лосьйону для штучного загару перед тим, як
використовувати пристрій Philips Lumea Essential, зачекайте, поки
повністю не зникне штучна засмага.
Примітка: Детальніше про небажані шкірні реакції читайте в розділі
“Застосування пристрою”, підрозділ “Можливі побічні ефекти та шкірні
реакції”.
Застосування пристрою
Щоб дізнатися, які рівні інтенсивності світла найкраще підходять
для Вашого кольору шкіри та волосся, дивіться таблицю із
рекомендованими рівнями інтенсивності світла в розділі “Підготовка
до використання”, підрозділ “Інтенсивність світла”.
Перед використанням пристрою поголіть ділянку, яку потрібно
обробити (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ
“Підготовка ділянок шкіри, які потрібно обробити”).
Якщо в будь-який момент процедура видалення стає болючою,
зменшуйте інтенсивність світла, поки біль не зникне. Якщо Ви
помітили сильнішу шкірну реакцію, ніж легке почервоніння, негайно
припиніть процедуру і прочитайте підрозділ “Можливі побічні
ефекти та шкірні реакції” у цьому розділі.
Перше використання і випробування пристрою
Якщо Ви використовуєте пристрій вперше чи після недавнього
засмагання, рекомендується випробувати його на кожній ділянці, яку
потрібно обробити, щоб перевірити реакцію шкіри та звикнути до
видалення волосся за допомогою світла.
1 Виберіть ділянку поблизу ділянки, яку потрібно обробити.
2 Вставте малий штекер у роз’єм на пристрої, а штепсель адаптера
- у розетку.
Примітка: На пристрій має бути встановлено насадку для тіла.
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3 Натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб увімкнути пристрій.

,, Засвітиться індикатор інтенсивності світла 1.

Примітка: Пристрій завжди автоматично вибирає найменше
налаштування інтенсивності світла. Щоб визначити потрібну
інтенсивність світла, читайте підрозділ “Інтенсивність світла” в
розділі “Підготовка до використання”.
4 Щоб налаштувати інтенсивність світла, натискайте кнопку “увімк./
вимк.” один чи більше разів, поки не буде вибрано потрібне
налаштування. Засвітиться відповідний індикатор інтенсивності.
5 Прикладіть пристрій до шкіри під кутом 90° так, щоб насадка
для тіла торкалася шкіри.
Порада: Для легшого використання натягніть ділянку шкіри, яку
потрібно обробити.

,, Індикатор “Готовий до випромінювання” на задній частині
пристрою починає блимати, вказуючи на підготовку пристрою
до подачі імпульсу світла.
,, Коли пристрій готовий до подачі імпульсу світла, індикатор
“Готовий до випромінювання” світиться зеленим світлом без
блимання.

6 Натисніть кнопку випромінювання для подачі імпульсу світла
(спалаху).
Примітка: Видиме світло пристрою є відбиттям спалаху на шкірі та
не шкодить очам. Під час використання не потрібно носити окуляри.
Використовуйте пристрій у добре освітленій кімнаті. Це зменшує
видиму яскравість спалаху.
7 Після подачі імпульсу світла відпустіть кнопку випромінювання.
8 Пересуньте пристрій по шкірі на наступну ділянку, яку
потрібно обробити. Збільшуйте інтенсивність світла на один
рівень у межах, рекомендованих для Вашого типу шкіри,
та використовуйте один спалах для кожного рівня. Не
використовуйте для тої самої ділянки більше одного спалаху.
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9 Після обробки натисніть та утримуйте кнопку “увімк./вимк.”
протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій.
10 Випробувавши пристрій, зачекайте 24 години та перевірте
оброблену ділянку. Якщо виникають шкірні реакції, для
подальшого використання виберіть інтенсивність, яка не
спричиняє шкірних реакцій.
Подальше використання
1 Чистіть насадку для тіла, віконце для випромінювання світла та
металевий корпус всередині насадки для тіла перед кожним
використанням пристрою. Детальнішу інформацію читайте в
розділі “Чищення та догляд”.
2 Перед видаленням волосся уважно вибирайте рівень
інтенсивності світла, враховуючи чутливість шкіри та свої
відчуття у цей момент. Щоб вибрати відповідне налаштування
для типу Вашої шкіри та кольору волосся, читайте розділ
“Рекомендовані рівні інтенсивності світла”.
Примітка: Є багато причин, через які в різний час і в різних ситуаціях
шкіра може реагувати по-різному. Детальнішу інформацію читайте в
підрозділі “Можливі побічні ефекти та шкірні реакції” у цьому розділі.
3 Виконайте кроки 2–6 попереднього підрозділу (“Перше
використання і випробування пристрою”).
Примітка: Під час використання пристрій і насадка для тіла
нагріваються. Це нормально.
4 Пересуньте пристрій по шкірі на наступну ділянку, яку
потрібно обробити, і повторіть кроки 5 та 6 підрозділу “Перше
використання і випробування пристрою” у цьому розділі. Час
підготовки пристрою до подачі наступного імпульсу становить
до 3,5 секунд. Індикатор “Готовий до випромінювання” на
задній частині пристрою починає блимати знову, повідомляючи
про заряджання. Перш ніж продовжувати, зачекайте, поки цей
індикатор не світитиметься без блимання.
Порада для SC1992: Модель SC1992 має функцію “подачі імпульсу світла
пересуванням”: для більш ефективного видалення волосся утримуйте
натисненою кнопку випромінювання, коли пересуваєте пристрій по шкірі.
Під час сеансу не обробляйте одну й ту саму ділянку тіла кілька разів.
Це не покращує ефективності видалення волосся, а лише підвищує
ризик виникнення шкірних реакцій.
5 Щоб не залишати необроблених ділянок, слідкуйте, щоб
випромінювання здійснювались близько одне до одного.
Запам’ятайте, що дієве світло виходить лише з віконця
для випромінювання світла. Але завжди слідкуйте, щоб
випромінювання не здійснювалося на тій самій ділянці двічі.
6 Після обробки натисніть та утримуйте кнопку “увімк./вимк.”
протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій.
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7 Після використання перевірте, чи віконце для випромінювання
світла та насадка для тіла не забруднені волоссям тощо, та
почистіть пристрій (див. розділ “Чищення та догляд”).
Поради
Як досягти оптимальних результатів
-- Досягти ідеальних результатів після перших кількох сеансів
неможливо (детальнішу інформацію див. у розділі “Вступ”, підрозділ
“Принцип роботи”).
-- Щоб видалити все волосся і запобігти повторній активації
волосяних фолікул, протягом перших 2 місяців процедуру потрібно
повторювати раз на 2 тижні. Після цього шкіра має стати цілком
гладкою. Як зберегти такий результат, читайте в розділі “Фаза
догляду”.
Фаза догляду
-- Щоб шкіра залишалася гладкою, рекомендується повторювати
процедуру кожні 4-6 тижнів. Інтервал між процедурами може
відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму
та ділянки тіла. Якщо між процедурами виростає надто багато
волосся, просто скоротіть інтервал між ними, але не обробляйте
ділянку більше одного разу на 2 тижні. Частіше використання
пристрою, ніж це рекомендовано, не покращує ефективності
видалення, а лише підвищує ризик виникнення шкірних реакцій.
Вказівки щодо роботи
Середня тривалість обробки ділянки тіла

Ділянка

Прибл. час процедури

Пахви

1 хвилина на кожну пахву

Лінія бікіні

1 хвилина на кожну сторону

Уся лінія бікіні

4 хвилини

Одна гомілка

8 хвилин

Одна ціла нога

14 хвилин
Примітка: Подані вище середні значення тривалості обробки ділянки
тіла було отримано під час дослідження і випробування пристрою.
Окремі значення тривалості оброби ділянки тіла можуть відрізнятися
залежно від особи.
Ділянки тіла, для яких призначено пристрій
Пристрій призначено для видалення небажаного волосся під пахвами,
на руках, животі, лінії бікіні та ногах. Його не можна використовувати
на обличчі.
Використання пристрою для видалення волосся на ногах
Щоб дізнатися, які налаштування підходять для видалення волосся на
ногах, дивіться таблицю із рекомендованими рівнями інтенсивності
світла в розділі “Підготовка до використання”, підрозділ “Інтенсивність
світла”.
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-- Вести пристроєм по нозі можна так, як зручніше: вгору, вниз або
впоперек. Щоб пристрій повністю торкався шкіри, його можна
також покласти й тримати на шкірі боком.
Примітка: Такі костисті ділянки тіла, як велика гомілкова кістка та
щиколотки, є чутливішими, ніж інші ділянки тіла. Якщо насадку для
тіла сильно притиснути до цих ділянок, може підвищитися ризик
виникнення шкірних реакцій, наприклад подразнення і почервоніння
(див. підрозділ “Можливі побічні ефекти та шкірні реакції” у цьому
розділі). Притискайте насадку для тіла до шкіри так, щоб засвітився
індикатор “Готовий до випромінювання”, але не сильніше.
Використання пристрою для видалення волосся на лінії
бікіні
Щоб дізнатися, які налаштування підходять для видалення волосся
на ділянці бікіні, дивіться таблицю із рекомендованими рівнями
інтенсивності світла в розділі “Підготовка до використання”, підрозділ
“Інтенсивність світла”.
Пристрій Philips Lumea Essential вважається достатньо безпечним і
лагідним, щоб його використовувати для видалення волосся на всій
лінії бікіні (наприклад, для “бразильської” або “голлівудської” епіляції).
Для темнішої і чутливішої шкіри в області бікіні використовуйте нижчий
рівень інтенсивності світла. Не використовуйте пристрій на статевих
губах, піхві та задньому проході. Чоловікам, які хочуть видалити
волосся у лобковій зоні, забороняється використовувати пристрій на
мошонці.
Примітка: З міркувань гігієни перед тим як видаляти волосся на іншій
ділянці тіла, завжди чистіть насадку для тіла (див. розділ “Чищення та
догляд”).
Використання пристрою для видалення волосся під пахвами
Щоб дізнатися, які налаштування підходять для видалення волосся під
пахвами, дивіться таблицю із рекомендованими рівнями інтенсивності
світла в розділі “Підготовка до використання”, підрозділ “Налаштування
інтенсивності світла”.
Перед тим як видаляти волосся під пахвами, їх слід помити від
дезодоранту, парфумів, крему чи інших засобів догляду за шкірою.
Порада: Для найкращого видалення волосся під пахвами станьте перед
дзеркалом, щоб добре було видно ділянку, яку потрібно обробити, та
індикатор “Готовий до випромінювання”. Підніміть руку та закладіть її
за шию, щоб натягнути шкіру.
Примітка: Світло не уражає очей. Однак, якщо виникають неприємні
відчуття, закрийте очі, коли активуєте спалах.
Можливі побічні ефекти та шкірні реакції
Звичайні шкірні реакції
-- Шкіра може трохи почервоніти та/або може виникнути відчуття
поколювання чи тепла. Це абсолютно безпечно та швидко минає.
-- На деякий період часу на обробленій ділянці може з’явитися
реакція, подібна на сонячний опік. Якщо вона не зникає протягом
3 днів, радимо звернутися до лікаря.
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-- Гоління чи гоління та обробка світлом можуть спричинити
сухість шкіри і свербіння. Це безпечно та минає через кілька днів.
Оброблену ділянку можна охолодити, приклавши до неї пакет
із льодом або вологу махрову серветку. Якщо сухість не минає,
через 24 години після видалення волосся можна скористатися
неароматизованим зволожуючим засобом.
Нечасті побічні ефекти
-- Опіки, сильне почервоніння і набряки: рідкісні реакції, які виникають
через використання надто високого для Вашого кольору шкіри
рівня інтенсивності світла. Якщо ці реакції не зникають протягом
3 днів, радимо звернутися до лікаря. Не виконуйте наступну
процедуру, поки шкіра повністю не відновиться, а надалі вибирайте
менший рівень інтенсивності світла.
-- Зміна кольору шкіри: трапляється дуже рідко. На шкірі з’являються
темніші або світліші ділянки. Ця реакція виникає через
використання рівня інтенсивності світла, надто високого для
Вашого кольору шкіри. У рідкісних випадках (зазвичай внаслідок
використання надто високого рівня інтенсивності світла на надто
темній шкірі) ефекти зміни пігментації можуть тривати довше, ніж
зазвичай. У будь-якому випадку такі ефекти з часом зникають. Не
використовуйте пристрій на цих ділянках, поки не відновиться
звичайний колір шкіри.
-- Запалення та інфікування шкіри: трапляються дуже рідко внаслідок
використання пристрою на ранах або порізах, які з’явилися після
гоління, на вже наявних ранах чи ділянках із волоссям, що вросло.
-- Сильний біль: може виникати під час або після видалення волосся
у разі використання пристрою на непоголеній шкірі, використання
надто високого для Вашого кольору шкіри рівня інтенсивності
світла, кількаразової обробки тої самої ділянки променями світла,
а також використання пристрою на відкритих ранах, запалених
та інфікованих ділянках, татуюваннях, опіках тощо. Детальнішу
інформацію читайте в розділі “Важлива інформація”, підрозділ
“Протипоказання”.
Після використання
-- Не наносьте на оброблені ділянки тіла косметичних засобів відразу
після процедури.
-- Не використовуйте дезодорант відразу після видалення волосся
під пахвами. Зачекайте, поки почервоніння не зникне повністю.
-- Інформацію про прийом сонячних ванн і штучний загар читайте
в розділі “Підготовка до використання”, підрозділ “Паради щодо
засмаги”.
Чищення та догляд
Щоб забезпечити оптимальні результати та довгий термін
експлуатації пристрою, чистіть його до і після процедури, а також
під час неї, якщо це необхідно. У разі невідповідного чищення
пристрою знижується ефективність його роботи.

УКРАЇНСЬКА 105
Не чистьте пристрій чи будь-які його частини під краном чи у
посудомийній машині.
Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок,
абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи
ацетон.
Оберігайте віконце для випромінювання світла та металевий корпус
всередині насадки для тіла від подряпин.
Примітка: Припиніть використання пристрою, якщо почистити
віконце для випромінювання світла та насадку для тіла більше
неможливо.
1 Вимкніть пристрій, від’єднайте від розетки і дайте йому
охолонути.
Примітка: Віконце для випромінювання світла нагрівається під
час використання. Перед тим його чистити, перевіряйте, чи воно
охолонуло.
2 Щоб зняти насадку для тіла, схопіть за виступи вгорі та внизу й
легенько потягніть.
3 У разі потреби протріть пристрій ззовні м’якою ганчіркою для
чищення, що додається.
4 Змочіть м’яку ганчірку, що додається, кількома краплями води та
протріть нею такі частини:
-- віконце для випромінювання світла
-- зовнішню поверхню насадки для тіла
-- металевий корпус всередині насадки для тіла
Електронні контакти повинні бути сухими.
Примітка: Якщо чищення водою неефективне, почистіть вказані вище
частини кількома краплями високопроцентного спирту.
Примітка: Чистіть пристрій до та після процедури, а також під час
неї, якщо потрібно, дотримуючись інструкцій у цьому підрозділі.
Зберігання
1 Вимкніть пристрій, від’єднайте від розетки і дайте йому
охолонути.
2 Перед зберіганням почистіть пристрій.
3 Зберігайте пристрій у футлярі з комплекту за температури від
-20 °C до +70 °C.
Порада: Радимо Вам зберігати короткий посібник у футлярі для
майбутньої довідки.
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Замовлення приладь
Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт
www.shop.philips.com/service або зверніться до дилера Philips.
Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у
Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).
Запасні частини
Доступні такі запасні частини.
-- Насадка для тіла
-- Адаптер
-- Ганчірка для чищення
-- Футляр
Навколишнє середовище
-- Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими
відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для
повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити
довкілля.

Гарантія та підтримка
Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support чи прочитайте окремий гарантійний
талон.
Технічні характеристики
Моделі SC1992 та SC1991
Номінальна напруга

100 В - 240 В

Номінальна частота

50 Гц - 60 Гц

Номінальна потужність

24 Вт

Захист від електричного шоку

Клас II Q

Рівень захисту

IP 30 (EN 60529)

Умови експлуатації

Температура: +15 °C – +35 °C
Відносна вологість: 30 % – 95 %

Умови зберігання

Температура: -20 °C – +70 °C
Відносна вологість: 5% – 95%

Спектр насадки для тіла

>500 нм
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Усунення несправностей
У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під
час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за
допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support для перегляду списку частих запитань або
зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Проблема

Можлива причина

Вирішення

Під час
заряджання
адаптер/пристрій
нагрівається.

Це нормально.

Не вживайте жодних заходів.

Пристрій
увімкнено, однак
збільшити або
зменшити
інтенсивність
світла не
вдається.

Пристрій
необхідно перезапустити.

Щоб перезапустити пристрій, вимкніть його,
а потім увімкніть знову. Якщо ви і надалі
не можете налаштувати інтенсивність
світла, зверніться до місцевого центру
обслуговування клієнтів, дилера або сервісного
центру Philips.

Не працює
індикатор
“Готовий до
випромінювання”,
коли прикласти
пристрій до
шкіри.

Ви неправильно приклали
пристрій до шкіри.

Прикладіть пристрій до шкіри під кутом 90° так,
щоб усі 4 сторони вбудованої системи безпеки
торкалися шкіри. Потім перевірте, чи індикатор
“Готовий до випромінювання” світиться без
блимання, і натисніть кнопку випромінювання.

Якщо це не допоможе, прикладіть пристрій
до частини тіла, де легко встановити повний
контакт зі шкірою, наприклад на передпліччя.
Тоді перевірте, чи індикатор “Готовий до
випромінювання” працює. Якщо індикатор
“Готовий до випромінювання” й надалі не
блимає, коли пристрій торкається шкіри,
зверніться до Центру обслуговування клієнтів
у своїй країні, дилера або сервісного центру
Philips.
Після
прикладання
насадки для
тіла до шкіри
індикатор
“Готовий до
випромінювання”
не працює,
однак працює
вентилятор для
охолодження.

Активовано захист від
перегрівання.

Коли ввімкнено функцію захисту від
перегрівання, вентилятор продовжує
працювати. Не вимикайте пристрій, а дайте
йому охолонути протягом приблизно
15 хвилин, після чого продовжіть роботу. Через
5 хвилин пристрій вимикається автоматично.
Потім дайте йому охолонути ще протягом
10 хвилин. Якщо індикатор “Готовий до
випромінювання” й надалі не працює, коли
пристрій торкається шкіри, зверніться до
Центру обслуговування клієнтів у своїй країні,
дилера або сервісного центру Philips.
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Проблема

Можлива причина

Вирішення

Індикатор
“Готовий до
випромінювання”
світиться без
блимання, але
пристрій не
подає імпульсу
світла під час
натиснення
кнопки
випромінювання.

Пристрій необхідно
перезапустити.

Щоб скинути налаштування пристрою, вимкніть
його, а потім увімкніть знову. Якщо індикатор
“Готовий до випромінювання” світиться без
блимання, але пристрій не подає імпульсу світла
під час натиснення кнопки випромінювання,
зверніться до Центру обслуговування клієнтів
у своїй країні, дилера або сервісного центру
Philips.

Продовжує
блимати
індикатор
інтенсивності 1,
і неможливо
змінити
налаштування.

Насадку для тіла
неправильно встановлено
на пристрій.

Встановіть насадку для тіла на пристрій
належним чином.

Почергово
засвічуються
усі індикатори
інтенсивності.

Пристрій необхідно
перезапустити.

Щоб скинути налаштування пристрою,
вимкніть його, а потім увімкніть знову. Якщо
індикатори інтенсивності продовжують
засвічуватися почергово, зверніться до Центру
обслуговування клієнтів у своїй країні, дилера
або сервісного центру Philips.

Одночасно
блимають усі
індикатори
інтенсивності.

Пристрій пошкоджено.

Зверніться до місцевого центру обслуговування
клієнтів, дилера або сервісного центру Philips.

Пристрій видає
дивний запах.

Насадка для тіла та/або
фільтрувальне скло брудне.

Добре почистіть насадку для тіла та віконце
для випромінювання світла. Якщо не вдається
почистити насадку для тіла належним чином,
зверніться до Центру обслуговування клієнтів
у своїй країні, дилера або сервісного центру
Philips із проханням замінити її.

Ви не поголили належним
чином ділянку, що
обробляється.

Якщо на ділянці, яку потрібно обробити, є
волосся, під час використання пристрою
воно може загорітися, спричиняючи появу
дивного запаху. Перед тим як використовувати
пристрій, голіть ділянки, які потрібно обробити,
належним чином. Якщо гоління призводить
до подразнення шкіри, підстрижіть волосся
якомога коротше та використовуйте Lumea
Essential за оптимального для Вас налаштування.

Ви зберігали пристрій у
запиленому середовищі.

Почистіть пристрій і насадку для тіла (див.
розділ “Чищення та догляд”).

УКРАЇНСЬКА 109
Проблема

Можлива причина

Під час видалення Вибрано надто високий
рівень інтенсивності світла.
волосся шкіра
чутливіша, ніж
зазвичай.

Під час
використання
пристрою
відчувається біль.

Вирішення
Перед кожним використанням перевіряйте
таблицю з кольорами шкіри/волосся, щоб для
кожного сеансу впевнено вибирати правильну
інтенсивність світла. Якщо потрібно, виберіть
нижчий рівень інтенсивності світла.

Ви не поголили ділянки, на
яких видаляєте волосся.

Голіть ділянки, які потрібно обробити, перед
використанням пристрою. Якщо гоління
призводить до подразнення шкіри, підстрижіть
волосся якомога коротше та використовуйте
Lumea Essential за оптимального для Вас
налаштування.

Пошкоджено віконце для
випромінювання світла.

Якщо віконце для випромінювання світла
пошкоджено, припиніть використовувати
пристрій, щоб запобігти виникненню шкірних
реакцій. Зверніться до Центру обслуговування
клієнтів у своїй країні, дилера або сервісного
центру Philips.

Ви не поголили ділянки,
що обробляються.

Голіть ділянки, які потрібно обробити, перед
використанням пристрою. Якщо гоління
призводить до подразнення шкіри, підстрижіть
волосся якомога коротше та використовуйте
Lumea Essential за оптимального для Вас
налаштування.

Ви видаляли волосся на
ділянках, для яких цей
пристрій не призначений.

Не використовуйте пристрій на обличчі,
статевих губах, піхві, задньому проході,
сосках та ареолах. Чоловікам забороняється
використовувати пристрій на обличчі та
мошонці.

Вибрано надто високий
рівень інтенсивності світла.

Зменшіть інтенсивність світла до рівня, який
Вам підходить. Читайте розділ “Підготовка до
використання”, підрозділ “Інтенсивність світла”.

Пошкоджено віконце для
випромінювання світла.

Якщо віконце для випромінювання світла
насадки для тіла пошкоджено, припиніть
її використовувати. Зверніться до дилера,
сервісного центру Philips або Центру
обслуговування клієнтів із проханням замінити
насадку для тіла.

Пристрій не підходить для
вашого кольору волосся чи
шкіри.

Не використовуйте пристрій, якщо волосся на
тілі дуже світле (світлий блонд), руде, сиве чи
біле. Не використовуйте пристрій, якщо у Вас
темна шкіра. Дивіться таблицю кольорів волосся
на тілі та шкіри в короткому посібнику.
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Проблема

Можлива причина

Вирішення

Оброблені
ділянки шкіри
почервоніли
після виконання
процедури.

Незначне почервоніння не
є шкідливим, це нормальне
явище, яке швидко зникає.

Не вживайте жодних заходів.

Реакція на шкірі
після процедури
не зникає довше,
ніж зазвичай.

Вибрано надто високий
рівень інтенсивності світла.

Наступного разу виберіть менший рівень
інтенсивності світла.Читайте розділ “Підготовка
до використання”, підрозділ “Інтенсивність
світла”. Якщо реакція на шкірі не зникає за 3 дні,
зверніться до лікаря.

Результат
видалення
волосся
незадовільний.

Вибрано надто низький
рівень інтенсивності світла.

Спробуйте пристрій на шкірі, щоб визначити,
чи можна використовувати вищу інтенсивність
світла (див. розділ “Застосування пристрою”,
підрозділ “Перше використання і випробування
пристрою”).

Ви не слідкували за тим,
щоб під час застосування
пристрою він частково
накривав попередньо
оброблену частину шкіри.

Для належного видалення волосся потрібно,
щоб пристрій накривав попередню оброблену
ділянку шкіри (див. розділ “Застосування
пристрою”, підрозділ “Подальше використання”,
крок 4).

Ви не використовуєте
пристрій так часто, як
рекомендовано.

Щоб видалити все волосся і запобігти
повторній активації коренів, протягом перших
2 місяців процедуру потрібно повторювати
раз на 2 тижні. Щоб шкіра залишалася гладкою,
рекомендується повторювати процедуру
кожні 4–6 тижнів. Інтервал між процедурами
може відрізнятися залежно від індивідуальних
особливостей організму та ділянки тіла. Якщо
між процедурами виростає надто багато
волосся, просто скоротіть інтервал між ними,
але не обробляйте ділянку більше одного разу
на 2 тижні. Частіше використання пристрою, ніж
це рекомендовано, не покращує ефективності
видалення, а лише підвищує ризик виникнення
шкірних реакцій.

Ви можете реагувати
на застосування
інтенсивного імпульсного
світла повільніше, ніж
середньостатистичний
користувач.

Продовжуйте користуватися пристроєм
протягом щонайменше 6 місяців, оскільки
протягом цього часу ріст волосся може
продовжувати зменшуватися. Також врахуйте
інші вирішення цієї проблеми.

Пристрій не підходить для
вашого кольору волосся чи
шкіри.

Не використовуйте пристрій, якщо волосся на
тілі дуже світле (світлий блонд), руде, сиве чи
біле. Не використовуйте пристрій, якщо у Вас
темна шкіра. Дивіться таблицю кольорів волосся
на тілі та шкіри в короткому посібнику.
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Проблема

Можлива причина

Вирішення

У деяких місцях
оброблених
ділянок починає
рости волосся.

Ви не слідкували за тим,
щоб під час застосування
пристрою він частково
накривав попередньо
оброблену частину шкіри.

Для належного видалення волосся потрібно,
щоб пристрій накривав попередню оброблену
ділянку шкіри (див. розділ “Застосування
пристрою”, підрозділ “Подальше використання”,
крок 4).

Волосся починає знову
рости, оскільки це є
наслідком природного
циклу росту волосся.

Це нормально. Волосини, що виростають знову,
стають м’якшими та тоншими.

Пристрій пошкоджено.

Зверніться до місцевого центру обслуговування
клієнтів, дилера або сервісного центру Philips.

Пристрій не
працює.
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