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Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz!
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü
www.philips.com.tr adresinden kaydettirin.
Tüylerin ışık kullanılarak azaltılması, istenmeyen tüylerden daha uzun süreli
kurtulmanın en etkili yöntemlerinden birisidir. Tüylerin yeniden uzamasını gözle
görülür bir biçimde azalttığından diğer evde uygulanabilir epilasyon
yöntemlerinden farklıdır. Philips bu yöntemi önde gelen dermatologlarda yaklaşık
10 yıldan beri araştırmaktadır. Artık bu yenilikçi teknolojiyi evinizin rahatlığında,
istediğiniz her an ve istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.
Bu cihaz, kadınların kullanımı için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir ancak
erkekler tarafından da kullanılabilir.
Philips Lumea Precision Plus, özel olarak tasarlanmış iki başlığı ile, yüz (dudak
üstü, çene ve favori bölgesi) dahil olmak üzere vücudunuzdaki tüm istenmeyen
tüylere uygulanabilir.
Philips Lumea Precision Plus, yalnızca kişisel kullanıma yönelik tasarlanmıştır.
Yararları
Bu cihaz aşağıdaki yararları sağlar:
Evde kullanım için Yoğunlaştırılmış Işık Sistemi(IPL) teknolojisi
Philips Lumea Precision Plus, Yoğunlaştırılmış Işık Sistemi(IPL) adı verilen ışık
temelli bir teknoloji kullanır. IPL, son 15 yıldır profesyonel güzellik sektöründe de
kullanılmakta olan bir epilasyon yöntemidir. Philips Lumea Precision Plus, bu
yenilikçi teknolojiyi artık sizlerin de evinizin konforunda, güvenli ve etkili bir
şekilde kullanabilmeniz için sağlamaktadır.
Sürekli pürüzsüzlük için tüy çıkmasını önleyici etkili yöntem
Bu yöntem, uzun bir süre boyunca tüylerin yeniden uzamasını önleyerek ipek gibi
pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Çalışmalarımız, yalnızca iki uygulama
sonunda tüylerde gözle görülür bir azalma olduğunu göstermiştir. En iyi sonuçlar
genellikle 4-5 uygulama sonrasında elde edilmiştir. Tüy yoğunluğundaki azalma,
uygulamadan uygulamaya gözlemlenebilmektedir. Etkinin ne kadar çabuk gözle
görülür hale geldiği ve sonuçların ne kadar kalıcı olduğu kişiye göre değişiklik
gösterir. Daha fazla bilgi için 'Cihazın kullanımı' bölümündeki 'En iyi sonuçları
almak için' konusuna bakın.
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En hassas bölgelerde bile nazik kullanım
Philips Lumea Precision Plus önde gelen dermataloglar ile yakın işbirliği
sonucunda geliştirilmiştir ve vücudun en hassas bölgeleriyle yüzde bile etkili ve
hassas uygulama için 2000'i aşkın kadın tarafından denenmiştir.
Maksimum özgürlük ve esneklik için kablosuz kullanım
Cihaz şarj edilebilir pil ile çalıştığından taşınabilir ve dilediğiniz her yerde
kullanılabilir.
Vücudun ve yüzün tamamında kullanım için uzun ömürlü pil
Tamamen dolu bir pil tek seferde, şarj molası vermeden tüm vücut ve yüz (dudak
üstü, koltuk altı, bikini bölgesi ve diz altı) uygulaması için yeterlidir.*
*Her bir bölge için gerekli ortalama uygulama süresi ve bir kullanıcı için önerilen
yoğunluklar esas alınmıştır.
Yedek parça ve ek masraf gerektirmez
Philips Lumea Precision Plus cihazında değişim gerektirmeyen yüksek
performanslı bir ampul mevcuttur. Bu ampul 100.000 üzerinde atış üreterek
pahalı yedek ampullerin neden olabileceği masraftan tasarruf etmenizi sağlarken
5 yıl boyunca iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. *Her bir bölge için
ortalama uygulama süresi ve bir kullanıcı için önerilen yoğunluklar esas alınmıştır.
Philips'in Yoğunlaştırılmış Işık Teknolojisi nasıl çalışır?
Tüy uzaması
Yaşa, metabolizmaya ve diğer faktörlere bağlı olarak, herkesin tüyleri farklı şekilde
uzar. Ancak genel olarak tüy uzamasının üç aşaması bulunur.
1 Büyüme aşaması (anajen aşama)
Tüy kökten etkin bir biçimde büyür. Bu aşamada melanin konsantrasyonu en üst
seviyededir Melanin tüyün pigmentasyonundan sorumludur. Melanin
konsantrasyonu ayrıca bu yöntemin verimliliği için belirleyici etkendir Yalnızca
büyüme aşamasındaki tüyler ışık uygulamasına elverişlidir.
2 Azalma aşaması (katajen aşama)
Tüy uzaması durur ve tüy dökülmeden önce kök küçülür.
3
Bekleme aşaması (telojen aşama)
Yıpranmış tüy folikülden ayrılır ve dökülür. Folikül, biyolojik saati tekrar etkin hale
gelip yeni bir tüy üretmesini söyleyene kadar beklemede kalır.
Çalışma prensibi
- Bu cihaz, tüyü ve deri altındaki kökü ısıtarak çalışır. Tüydeki ve kökteki
melanin gönderilen ışık darbelerini emer. Tüylerin rengi koyulaştıkça daha
fazla ışık emilimi sağlanır. Bu işlem tüyün bekleme aşamasına geçmesini
sağlar.
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-

Uygulamalar arasında tüyler kendiliğinden dökülür ve yeniden büyümeleri
engellenir. Tüylerin dökülmesi bir ya da iki hafta sürebilir.

-

Yalnızca büyüme aşamasındaki tüyler ışık uygulamasıyla alınabildiğinden, en
iyi sonuç tek bir seans ile elde edilemez. Uygulama sırasında daha önceden
uygulama yapılmış alandaki tüyler genellikle büyüme döngüsünün farklı
aşamalarındadır. Tüm tüyler için etkili sonuçlar alabilmek için uygulamayı bir
kaç defa her iki haftada tekrarlamanız gerekir.
Entegre bir optik filtre, UV ışınlarının cilt ile temasını engelleyerek cihazın cilt için
güvenli olmasını sağlar.

Genel açıklamalar (Şek. 5)
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Entegre UV filtreli ışık çıkış penceresi
Başlıklar
a. Hassas başlık (üst dudak, çene ve favoriler dahil olmak üzere tüm vücut
bölgelerinde kullanıma uygundur)
b. Vücut başlığı (boyundan aşağıda bulunan tüm bölgeler için uygundur)
Başlığın içindeki metalik çerçeve
Güvenlik sistemi (temas anahtarlı güvenlik halkası)
Atış düğmesi
Işık yoğunluğu (1-5)
▲ Yoğunluk artırma düğmesi
▼ Yoğunluk azaltma düğmesi
Şarj ışığı ve düşük pil göstergesi
Açma/kapama düğmesi
Cihaz soketi
’Atışa hazır’ ışığı
Hava tahliye delikleri
Adaptör
Küçük fiş
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Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte
başvurabileceğiniz bir kaynak olarak saklayın.
Tehlike
-

-

Su ve elektrik tehlikeli bir birleşimdir. Bu cihazı, sıvı ortamların yakınında
(örneğin, dolu bir küvetin, akan bir duşun veya dolu bir yüzme havuzunun
yakınında) kullanmayın.
Cihazı ve adaptörü kuru olarak saklayın.
Cihaz bozulursa elektrik çarpmalarını engellemek için iç kısımlarına
dokunmayın.
Cihazın içine asla herhangi bir nesne sokmayın.

Uyarı
-

-

-

Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişinin nezareti veya kullanıma ilişkin talimatı
olmadan (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duygusal ya da zihinsel
engelli kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir
Cihaz 15 yaşın altındaki çocukların kullanmasına yönelik olarak
tasarlanmamıştır. 15-18 yaş grubundaki çocuklar, cihazı ebeveynlerinin veya
vasilerinin izni ve/veya yardımı ile kullanabilir. 19 yaşından büyük yetişkinler
cihazı gözetim bulunmaksızın kullanabilir.
Cihazı yalnızca bu cihaz için sağlanmış adaptör ile şarj edin.
Hasarlı cihazı veya adaptörü kullanmayın.
Adaptör bir transformatör içerir. Oldukça tehlikeli durumlara yol
açabileceğinden adaptörü kesip yerine başka bir fiş takmayın.
Adaptör hasar gördüğünde, olası bir tehlikeyi önlemek için bu cihaz için özel
olarak üretilmiş orijinal bir adaptörle değiştirildiğinden emin olun.
Işık çıkış penceresindeki UV filtresi kırıksa cihazı kullanmayın.
Kırmızımsı camı kırıldıysa hassas başlığı kullanmayın.

Hasarı önlemek için
- Havalandırma deliklerindeki hava akımını engelleyen herhangi bir cisim
olmadığından emin olun.
- Cihazın ağır darbelere maruz kalmasına, düşmesine ve sallanmasına asla izin
vermeyin.
- Cihazı çok soğuk bir ortamdan çok sıcak bir ortama veya çok sıcak bir
ortamdan çok soğuk bir ortama taşıdıktan sonra kullanmadan önce en az 3
saat bekleyin.
- Cihazı, açıkken asla denetimsiz bırakmayın. Cihazı kullandıktan sonra mutlaka
kapatın.
- Cihazı uzun bir süre boyunca doğrudan güneş ışığına veya UV ışınlarına maruz
bırakmayın.
- Cilt dışındaki herhangi bir yüzey üzerinde çalıştırmayın. Bunu yapmak
başlıklara ve/veya ışık çıkış penceresine ciddi hasar verebilir. Cihazı yalnızca
cilt ile temas halindeyken çalıştırın.
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Dikkat
-

-

Gözlere zarar gelmesini engellemek için cihazı göz çevresinde veya kaşlara
yakın bölgelerde asla çalıştırmayın.
Cihazı yalnızca kendi cilt türünüze uygun ayarlar ile kullanın. Cihazın
önerilenden daha yüksek seviyelerdeki ayarlarda kullanılması cilt reaksiyonu
ve yan etki risklerini artırabilir.
Bu cihaz, içinde bulunan iki başlık ile yalnızca elmacık kemiklerinden
aşağısında kalan bölgelerdeki tüylerin giderilmesine yönelik kullanılmalıdır.
Başka amaçlar için kullanmayın.

Philips Lumea Precision Plus cihazınızın ömrünün kısalmasını önlemek için
aşağıdakilere dikkat edin:
- Cihazı 15°C’den düşük ya da 35°C’den yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Cihazın içinde entegre bir aşırı ısınmaya karşı koruyucu bulunmaktadır. Cihaz
aşırı derecede ısınırsa atış meydana gelmez. Cihazı kapatmayın, ancak
uygulamaya devam etmeden önce 15 dakika soğumasını bekleyin.
- İnceleme veya onarım için cihazı yalnızca yetkili Philips servislerine götürün.
Yetkili olmayan kişilerce yapılan onarım, kullanıcı için oldukça zararlı
durumlara yol açabilir.
- "Kullanılmaması gereken durumlar" kısmında yer alan durumlardan biri söz
konusu ise cihazı asla kullanmayın.
Philips lumea Precision Plus, kimlerin kullanması için uygun DEĞİLDİR?
Philips Lumea Precision Plus herkesin kullanması için uygun değildir.
Aşağıdakilerden herhangi biri sizi için söz konusu ise bu cihaz kullanmanız için
uygun değildir!
Kullanılmaması gereken durumlar
Gebelik veya emzirme dönemindeyseniz cihazı asla kullanmayın.
Uygun olmayan cilt ve/veya saç rengine sahipseniz bu cihazı asla kullanmayın.
Örnek:
- Uygulayacağınız bölgelerdeki tüyler açık sarı, beyaz, gri veya kızıl ise.
- VI tipi bir cilde sahipseniz (cildinizde neredeyse hiç güneş yanığı oluşmuyorsa
veya çok bronzlaşıyorsanız, cilt renginiz koyu kahverengi veya daha koyu ise).
Bu durumlarda Philips Lumea Precision Plus kullandığınız takdirde renk
solması, yoğun kızarıklık veya yanık gibi cilt reaksiyonları oluşma riski
yüksektir. "Cihazın kullanımı" bölümünde "Olası yan etkileri ve cilt
reaksiyonları" konusuna bakın.
Aşağıda belirtilen hastalıklardan herhangi birine sahipseniz bu cihazı asla
kullanmayın. Örnek:
- Cilt kanseri gibi bir cilt hastalığınız bulunuyorsa, geçmişte cilt kanseri
geçirdiyseniz veya uygulanacak bölgelerden herhangi bir bölgeye kanser
teşhisi konulduysa.
- Uygulanacak bölgede prekanseröz lezyonlar veya birden çok atipik ben
bulunuyorsa.
- Keloid yara izi oluşumu veya yara iyileşmesinde düzensizlikler dahil olmak
üzere, kolajen bozukluğu yaşadıysanız.
- Uygulama yapacağınız bölgede geçmişte varisli damarlar veya vasküler ektazi
gibi vasküler bozukluklar yaşadıysanız.
- Cildiniz ışığa duyarlıysa ve kolaylıkla kızarıklık veya alerjik reaksiyon
oluşuyorsa.
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-

-

Uygulanacak bölgelerde enfeksiyon, egzama, yanık, tüy foliküllerinde
iltihaplanma, açık kesik, aşınma, uçuk, herhangi bir yara veya lezyon ve kan
çıbanı söz konusu ise.
Uygulanacak bölgelerde herhangi bir ameliyat gerçekleştirildiyse.
Epilepsi veya atışa karşı duyarlılığınız bulunuyorsa.
Diyabet, lupus eritematozus, porfiri veya konjestiv kalp hastasıysanız.
Pıhtılaşma ile ilgili herhangi bir kan bozukluğunuz bulunuyorsa.
HIV ve AIDS dahil olmak üzere immunosupressif bir rahatsızlık söz konusu ise.

Aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız bu cihazı asla
kullanmayın. Örnek:
- Cildiniz yakın zamanda Alfa-Hidroksi Asitlerle (AHAs), Beta-Hidroksi Asitlerle
(BHAs) topikal izotretinoin ve azelaik asit ile tedavi edildiyse veya tedavi
devam ediyorsa.
- Son altı ay içinde herhangi bir çeşit izotretinoin Accutane® veya Roaccutane®
kullandıysanız. Bu uygulama cildinizi yırtılmalara, yaralanmalara ve hasara
daha elverişli bir hale getirebilir.
- Cildinizin ısıya duyarlılığını artıran ağrı kesiciler kullanıyorsanız.
- Işığa duyarlı hale getiren madde veya ilaç kullanıyorsanız ilacınızın
prospektüsüne bakın ve fotoalerjik, fototoksik reaksiyonlara neden
olabileceği belirtildiyse veya bu ilacı alırken güneş ışığına maruz kalmamanız
gerekiyorsa bu cihazı kullanmayın.
- Yüksek dozda aspirin dahil olmak üzere pıhtılaşmayı önleyici ilaç
kullanıyorsanız uygulamaya başlamadan en az bir hafta önce bunların
kullanımını bırakın.
- İmmunosupressif ilaçlar kullanıyorsanız.
Bu cihazı aşağıdaki bölgelerde asla kullanmayın:
- Göz ve kaş çevresine yakın bölgelerde.
- Meme ucunda ve çevresinde, labia minora, vajina, anüs ve burun delikleri ve
kulak içinde kullanmayın.
- Erkekler skrotum ve yüzde kullanmamalıdır.
- Silikon implant, kalp pilleri, derialtı enjeksiyon implantları (insülin dağıtıcı)
veya piercing gibi suni malzemeler üzerinde ve bunlara yakın yerlerde
kullanılmamalıdır.
- Benler, çiller, kabarık damarlar, koyu pigmentli bölgeler, yara izleri, cilt
bozukluğu olan alanlarda doktorunuza danışmadan kullanmayın. Bu, cilt
kanseri gibi cilt hastalıklarını teşhis etmeyi potansiyel olarak daha zorlaştıran
yanıklara ve renk değişikliklerine neden olabilir.
- Siğillerde, dövmelerde veya kalıcı makyaj üzerinde. Bu yanıklara ve cilt
renginde değişikliklere neden olabilir (hipopigmentasyon ve
hiperpigmentasyon).
- Etkisi uzun süren deodorant kullandığınız bölgelerde. Bu, cil reaksiyonlarına
neden olabilir. "Cihazın kullanımı" bölümündeki "Olası yan etkileri ve cilt
reaksiyonları" konusuna bakın.
Bu cihazı güneş yanığı olan, yakın zamanda (son 48 saat içinde) bronzlaşmış,
yapay yollarla bronzlaştırılmış ciltte asla kullanmayın:
- Tüm bronzlaşma türleri, uygulamanın güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir.
Aynı kural , bronzlaşma kremleri ve bronzlaşma cihazları gibi suni bronzlaşma
yöntemlerinin yanı sıra doğal güneş ışığına maruz kalma konusunda da
geçerlidir. Bronzlaşmayı planlıyorsanız "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde
"Bronzlaşma tavsiyeleri" konusuna bakın.
Not: Bu ayrıntılı bir liste değildir. Cihazı kullanıp kullanmamanız gerektiğine dair
şüphe içindeyseniz doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz.
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Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara (EMF) ilişkin tüm standartlara
uygundur. Doğru şekilde ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak
kullanıldığında, günümüzün bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Şarj Etme
Cihazı ilk kez kullanmadan önce ve piller boşaldığında pilleri tamamen şarj edin.
Pillerin tamamen şarj edilmesi 1 saat 40 dakika kadar sürebilir.
Cihazı kullanırken şarj ışığı, pil seviyesinin düşük olduğunu ve pilin yakında
biteceğini gösteren turuncuya döndüğünde cihazı şarj edin.
Tamamen şarj edilmiş piller 5. seviyedeki ışık yoğunluğu ile en az 370 atış boyunca
dayanır.
Cihazı kullanmıyor olsanız bile her 3-4 ayda bir pillerini tamamen şarj edin.
Cihazı aşağıdaki yolları izleyerek şarj edin:
1

Cihazı kapatın.

2 Küçük fişi cihaza takın ve adaptörü prize takın.
• Cihazın şarj edildiğini gösteren ışık yeşil yanıp söner.
• Piller tamamen şarj edildiğinde şarj ışığı sürekli yeşil renkte yanar.
Notlar:
- Şarj süresince adaptöre ve cihaza dokunduğunuzda ısı hissedebilirsiniz. Bu
normaldir.
- Cihazı şarj edilirken kullanamazsınız.
- Bu cihazda pilin ısınmaya karşı korunması sağlanmıştır ve odadaki ısı 40°C'yi
geçerse şarj işlemi kendiliğinden durur.
Şarj işlemi sırasında cihazın ve adaptörün üzerini asla herhangi bir şekilde
örtmeyin.
3

Şarj işlemi sona erdiğinde adaptörü prizden çıkarın ve küçük fişi cihazdan
ayırın.
Kullanmaya hazırlanma
En iyi sonuçlar ve en yüksek verimlilik için cihazı kullanmak istediğiniz bölgeleri
aşağıda belirtilen şekilde hazırlayın.
Uygulanacak bölgelerin hazırlanması
1

Tüyler çıkmaya devam ettiği sürece uygulamak istediğiniz bölgeleri tıraş edin.

Not: Son epilasyon yönteminiz tüyleri köklerinden almak şeklinde ise (epilasyon,
ağda vb.) Philips Lumea Precision Plus'ı kullanmadan önce tüylerin gözle görülür
biçimde yeniden uzamasını bekleyin. Jilet yerine tüy dökücü krem kullanmayın.
Lütfen tıraş edilmemiş veya kısmen tıraş edilmemiş bölgelere yapılan
uygulamalarda istenmeyen sonuçlar alınabileceğini unutmayın:
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-

2

Işık çıkış penceresi ve başlık dökülmüş tüyler ve kir ile kirlenebilir. Kirlenmiş
bir ışık çıkış penceresi ve başlık cihazın ömrünü kısaltabilir ve etkilerini
azaltabilir. Işık çıkış penceresinde veya başlıkta kirlenmeden kaynaklanan
yanıklar ve siyah noktalar acı verici uygulamalara, kızarıklık ve renk bozukluğu
gibi cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
Cildinizdeki tüyler yanarak hoş olmayan kokulara neden olabilir.
Cildinizi temizleyin ve tüylerden arınmış, tamamen kurutulmuş, (deodorant,
losyon, parfüm, bronzlaşma kremleri ve güneş yağlarını içeren kozmetik
malzemeler gibi) yağlı maddelerden arındırılmış olmasına dikkat edin.

Cihazı iyice kontrol edin. Işık çıkış penceresinde ve başlıkta takılmış tüy, toz
veya herhangi bir lif kalmadığından emin olun. Herhangi bir kirlenmeye
rastlarsanız cihazı "Temizlik ve bakım " bölümünde belirtilen talimatlara
uygun bir şekilde temizleyin.
Notlar:
- Tıraş etme işlemi sırasında yaralar veya lezyonlar oluştuysa cildiniz hassas
hale gelebilir ve ışık uygulaması rahatsızlık verebilir.
- Tüylerin yeniden çıkmadığına emin olunduktan sonra (genellikle 4-5
uygulamadan sonra) cihazı kullanmadan önce tıraş işlemi gerekmez.
3

Işık yoğunluğunun ayarlanması
Philips Lumea Precision Plus, tüketicinin evde kullanımına yönelik tasarlanmış bir
cihaz olduğundan acı hissi bakımından profesyonel ışık temelli cihazlarla
karşılaştırılmamalıdır. Philips Lumea Precision Plus tarafından gönderilen ışık
darbeleri profesyonel cihazlara ait ışık darbelerine göre çok daha hafif
olduğundan rahat ve etkili bir uygulama deneyimlemeyi bekleyebilirsiniz.
Işık darbesi yoğunluğunu cilt ve tüy renginize uygun ve kendinizi rahat
hissedeceğiniz seviyeye ayarlamanız gerekir.
Aşağıdaki önerilen ışık darbesi yoğunluğu çizelgesi doğru ışık yoğunluğunu
ayarlamanıza yardımcı olur
1

Cilt ve vücut tüyü renginize en uygun yoğunlukları belirlemek için aşağıdaki
çizelgeye bakın ve bu yöntemin size uygun olup olmadığını kontrol edin
(uygun değilse çizelgede x ile işaretli olarak gösterilmiştir).

2

Her vücut bölgesi ve hatta bu bölgeye ait kısımlar bile aşağıdaki çizelgede
gösterildiği üzere ayrı ayrı ışık yoğunluğu seviyeleri kullanmayı gerektirebilir.
Bu yöntem, daha yüksek yoğunluklarda daha etkilidir, ancak kullanırken
herhangi bir acı veya rahatsızlık hissederseniz ışık yoğunluğunu azaltmanız
gerekir.

Not: Vücudun farklı bölgeleri için gerekli ışık yoğunluğu farklı cilt renklerine bağlı
olarak değişiklik gösterebilir. Mesela, güneşe maruz kalma sıklığına göre bacaklar
koltuk altlarına göre daha koyu renkli olabilir.
Koyu renk tenli kişilerin ciltleri ışığı daha fazla emdiğinden cilt reaksiyonlarına
daha açıktır. Bu sebeple daha koyu cilt rengine sahip kişilerin daha düşük ışık
yoğunlukları ile uygulama yapmaları önerilir.
Işık atışı cilt üzerinde ılık veya sıcak bir his yaratabilir fakat acı verici olmaması
gerekmektedir. "Cihazın kullanımı" bölümünde "Olası yan etkileri ve cilt
reaksiyonları" konusuna bakın.
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Önerilen ışık yoğunlukları (1-5)
Aşağıdaki çizelgede "x" cihazın sizin için uygun olmadığı anlamına gelmektedir.
Cilt rengi ve
karakteristikleri:

Beyaz (her
zaman
güneş
yanığı olur,
bronzlaşm
a olmaz)

Bej
(kolayca
güneş
yanığı olur,
az
bronzlaşır)

4/5

4/5

x

x

Açık kahverengi
(bazen güneş
yanığı olur, iyi
bronzlaşma olur)

Orta
kahverengi
(nadiren
güneş yanığı
olur, hızlı ve
iyi
bronzlaşma
olur)

Koyu
kahverengi
(nadiren
güneş yanığı
olur, çok iyi
bronzlaşma
olur)

Siyahi kahve ve
daha koyu
(nadiren güneş
yanığı olur - güneş
yanığı olmaz, çok
koyu bronzlaşma
olur)

4/5

3/4

1/2/3

x

x

x

x

x

Vücut tüyü rengi:
koyu sarı/açık
kahverengi/koyu
kahverengi/siyah
beyaz/gri/kızıl/açık
sarı

Önemli
Philips Lumea Precision Plus'ın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için
"Philips Lumea Precision Plus, kimlerin kullanması için uygun DEĞİLDİR?"
bölümüne bakın. Teniniz doğal gün ışığına maruz kaldıysa veya yapay bir yöntemle
bronzlaştırıldıysa rengi bir önceki uygulamaya göre daha da koyulaşabilir. Cilt
renginiz için hangi ayarların uygun olduğunu belirlemek için yukarıdaki çizelgeye
bakın.
Bronzlaşma tavsiyeleri
Uygulamadan önce güneş ışığına maruz kalma
- Cildiniz bronzlaştırıldıysa uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için uygulama
yapacağınız bölgeye cilt testi uygulayın ("Cihazın kullanımı" bölümünde "İlk
kullanım" konusuna bakın). Testi uygulamadan Philips Lumea Precision Plus
ile yapılan uygulamalar cilt reaksiyonu riski oluşmasına neden olabilir.
- Güneşlendikten sonra bu cihazı kullanmak için en az 48 saat bekleyin.
Güneşlenmek, cildin koyulaşmasına (bronzlaşmasına) ve/veya güneş
yanıklarına (cildin kızarmasına) neden olabilir.
- 48 saat sonunda cildinizi herhangi bir güneş yanığı olasılığına karşı kontrol
edin. Philips Lumea Precision Plus'ı güneşe maruz kaldığınız müddetce
kullanmayın.
- Güneş yanığı iyileştiğinde uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için uygulama
yapacağınız bölgeye cilt testi uygulayın ("Cihazın kullanımı" bölümünde "İlk
kullanım" konusuna bakın).
Uygulamadan sonra güneş ışığına maruz kalma
- Uygulama yapılan bölgelerin güneşe maruz kalabilmesi için uygulama
üzerinden en az 24 saat geçmesini bekleyin. 24 saat geçmiş olsa bile uygulama
yapılan bölgeleri herhangi bir kızarıklığa veya tahriş belirtisine karşı kontrol
etmeden güneş ışığına maruz kalmayın.
- Uygulamadan sonraki iki hafta boyunca güneşe çıkacağınız zaman uygulama
yapılan bölgelerin kapalı olduğundan emin olun veya güneş kremi (SPF 30+)
kullanın.
- Uygulamadan hemen sonra uygulama yapılan kısımları güneş ışığına maruz
bırakmak kalıcı yan etkilere ve cilt reaksiyonlarına neden olabilir. "Cihazın
kullanımı" bölümünde "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.
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Yapay ışıkla bronzlaşma
- Yukarıda ‘Uygulamadan önce güneş ışığına maruz kalma’ ve ‘Uygulamadan
sonra güneş ışığına maruz kalma’ konularında belirtilen talimatlara uyun.
Kremlerle Bronzlaşma
- Yapay bronzlaşma kremleri kullandıysanız Philips Lumea Precision Plus'ı
kullanmadan önce yapay bronzluk etkisinin tamamen geçmesini bekleyin.
Not: İstenmeyen cilt reaksiyonları hakkında daha fazla bilgi için "Cihazın
kullanımı" bölümünde "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.
Cihazın kullanımı
Cildinizin ve vücut tüylerinizin rengine en uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için
"Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması"
konusundan önerilen ışık yoğunluklarına bakın. Cihazı iyi ışıklandırılmış bir odada
kullanın; böylece atışı algılama şiddeti azalacaktır. Cihazı kullanmadan önce
uygulamayı yapmak istediğiniz bölgeyi jiletle tıraş edin ("Kullanmaya hazırlanma"
bölümünde "Uygulanacak bölgelerin hazırlanması" konusunda bakın).
Uygulamanın herhangi bir aşamasına uygulama acı verici hale gelirse ışık
yoğunluğunu tekrar rahat hissedene kadar düşürün. Hafif kızarıklıklardan daha
şiddetli cilt reaksiyonları meydana geldiğini fark ederseniz uygulamayı hemen
durdurun ve bu bölümdeki "Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusunu
okuyun.
Doğru başlığı seçme
- Vücut başlığı
Vücut başlığı boyundan aşağıda bulunan tüm bölgelere uygulama yapmak için
kullanılabilir (bazı istisnalar için "Önemli" bölümünde "Kullanılmaması gereken
durumlar" konusuna bakın). Vücut başlığı 4cm²'lik bir yüzeyi kapsar ve bacaklar
gibi daha geniş yüzeylerdeki uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
Vücut başlığını yüzünüzde kullanmayın.

- Hassas başlık
Hassas başlık entegre bir ışık filtresi barındırır ve üst dudak, çene ve favoriler gibi
bölgelerdeki istenmeyen tüyler giderilirken son derece güvenli bir uygulama
sağlar. Koltuk altı ve bikini bölgesi gibi vücudunuzda ulaşılması zor diğer hassas
bölgelerde de kullanılabilir.
Göz ve kaş çevresine yakın bölgelerde asla kullanmayın.

İlk kullanım ve cilt testi
1

Uygulama yapmak istediğiniz bölgelere uygun başlığı seçin.

2

Uygulama yapmak istediğiniz bölgelere yakın bir alan seçin.
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Not: Cihazı dudak üstünde, çenede veya favori bölgesinde kullanmadan önce cilt
testi yapmak için kulağınızın alt kısmında ben veya tüy bulunmayan bir alan seçin.

3
•

Cihazı açmak için açık/kapalı düğmesine basın.
Cihaz her zaman otomatik olarak en düşük ayarda başlar.

4

Cilt türünüz için önerilen en düşük ışık ayarında tek atış uygulayın (nasıl atış
uygulanacağı hakkında talimatlar için "Sonraki kullanımlar" konusunda adım
6-9 arasına başvurun).

5

Rahat hissettiğiniz (acı olmadığı) sürece cildinize uygun ayarlar sınırında
kalmak şartıyla seviyeyi birer birer artırın ve her seviyede bir atış uygulayın.
Aynı noktaya birden çok atış uygulamayın.

6

Herhangi bir reaksiyon oluşup oluşmadığını gözlemlemek için cilt testinden
sonra 24 saat bekleyin. Cildinizde reaksiyon oluşursa sonraki kullanım için
cildinizde reaksiyona neden olmayan en yüksek ayarı seçin.
Bu cihazı ilk kullanımında cildinizin uygulamaya reaksiyon gösterip göstermediğini
anlamak ve ışık temelli uygulamaya alışmak için uygulama yapmak istediğiniz
bölge üzerinde cilt testi yapmanızı öneririz.
Sonraki kullanımlar
1

Her kullanımdan önce başlıkları, ışık çıkış penceresini ve Philips Lumea
Precision Plus'ın başlıkları içinde bulunan metalik çerçeveyi temizleyin. Daha
fazla bilgi için "Temizlik ve bakım" bölümüne bakın.

2

Uygulama yapmak istediğiniz bölgelere uygun başlığı seçin.

3

Cihazı açmak için açık/kapalı düğmesine basın.

Not: Kullanım sırasında cihazın ve aksesuarların ısınması normaldir.
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4

Her uygulamaya cildinizin hassasiyetine uygun ışık yoğunluğunu seçerek ve
uygulama sırasında ne kadar hissettiğinizi gözlemleyerek başlayın.
Cildiniz farklı zamanlarda farklı tepkiler verebilir. Bu, bronzlaşma başta olmak
üzere birçok değişik nedene bağlı olabilir. Daha fazla bilgi için bu bölümdeki "Olası
yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın.

5
-

Yoğunluğu artırmak için ▲ düğmesine basın. Yoğunluğu azaltmak için ▼
düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda bulunduğunuz yoğunluk seviyesinin hizasındaki ışık
yanıp söner. Bu birkaç saniye sürer.

6

Cihazı başlığın ve güvenlik halkasının ciltle temas edebileceği şekilde 90°'lik
bir açı ile yerleştirin.

7

Güvenlik halkasını hafif baskı yaparak cilt yüzeyine bastırın.

Not: Güvenlik halkası cihazın güvenlik sistemini oluşturan temas anahtarlarına
sahiptir. Bu güvenlik halkası cilt teması olmaksızın, yanlışlıkla yapılan atışları
önler.

•

Cihazın arkasında bulunan ‘atışa hazır’ ışığı, güvenlik halkasının tüm temas
anahtarları cilde değdiği ve cihaz şarjlı olduğu sürece yeşil yanar. Bu birkaç
saniye sürebilir.

İpucu: Daha kolay bir uygulama için uygulamak istediğiniz bölgedeki cildi gerin.
Yumuşak bölgelerde temas anahtarlarının cilde tamamen temas etmesi için biraz
daha baskı uygulamanız gerekebilir.
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8

Atış uygulamak için atış düğmesine basın. Artık sıradaki atışı uygulamak için
iki seçeneğiniz mevcut:

A

Atış düğmesini basılı tutun. Güvenlik halkası ciltle düzgün bir şekilde temas
ettiği sürece cihaz atışı art arda çalıştıracaktır. Cihaz atışı çalıştırır çalıştırmaz
cihazı, uygulamaya devam etmek istediğiniz yöne doğru kaydırın. Güvenlik
halkasının cilde düzgün bir şekilde temas ettiğinden emin olun.
Bu "Kaydırarak Uygulama Modu" bacaklar gibi geniş yüzeyler için oldukça uygun
bir kullanım şeklidir.
B Her atıştan sonra atış düğmesini bırakın. Sıradaki atış için cihazı, biraz önce
atış uyguladığınız noktanın hemen yanında bulunan bir kısma yerleştirin.
Güvenlik halkasının cilde düzgün bir şekilde temas ettiğinden emin olun.
Bu "Kaldırarak Uygulama modu" dudak üstü, dizler ve ayak bilekleri gibi bölgeler
için daha hassas bir uygulama sağlar.
Not: Birkaç saniye sonra cihaz yeniden atış uygulamaya hazırdır, böylece atış
uyguladıktan hemen sonra bir sonraki bölgeye geçtiğinizden emin olabilirsiniz.
Aynı seansta daha önce uygulama yaptığınız bir bölgeye birden fazla uygulama
yapmayın. Bu durum, uygulamanın daha etkili olmasını sağlamamakla birlikte, cilt
reaksiyonlarına neden olabilir.
Not: Cihaz tarafından üretilen gözle görülebilir ışık atışı cilt üzerinden yansıması
gözlere zarar vermez. Kullanım sırasında göz koruyucusu takmanız
gerekmemektedir.

9

Uygulama yapılmayan bölge kalmaması için cihazı yerleştirdiğiniz bir önceki
yere yakın bir yere yerleştirdiğinizden emin olun. Etkili ışık yalnızca ışık çıkış
penceresinden çıkar. Atışların birbirlerine yakın aralıklarla çıktığından emin
olun.

10 Uygulamayı bitirdikten sonra cihazı kapattığınızdan emin olun.
11 Işık çıkış penceresinde tüy ve kir kalıp kalmadığını kontrol edin ve cihazı her
kullanımdan sonra temizleyin ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın).
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Uygulama kılavuzu
Ortalama uygulama süresi
Bölge

Ortalama uygulama süresi

Önerilen başlık

Koltuk altları

Her bir koltuk altı için 1 dakika

Vücut başlığı/Hassas başlık

Bikini bölgesi

Her bir yüzey için 1 dakika

Vücut başlığı/Hassas başlık

Tüm bikini bölgesi

4 dakika

Vücut başlığı/Hassas başlık

Tek diz altı

8 dakika

Vücut başlığı

Tek bacağın tümü

14 dakika

Vücut başlığı

Dudak üstü/ çene/ favoriler

1 dakika

Hassas başlık

Not: Yukarıda belirtilen ortalama uygulama süreleri araştırmalar ve testler
sırasında gözlemlenmiştir. Uygulama süreleri, kişiden kişiye değişir.
Not: Tamamen şarj edilmiş piller 5. seviyedeki yoğunluk ile en az 370 atış boyunca
dayanır. Cihazın kullanım süresi, kullanıldığı bölgelerin boyutuna ve cihazın
kullanımı sırasındaki yoğunluk ayarına bağlıdır.
Uygulanacak bölgeler
Bu cihaz dudak üstündeki, çenedeki, favori bölgesindeki, koltuk altlarındaki,
kollardaki, karındaki, bikini bölgesindeki ve bacaklardaki istenmeyen tüyleri
gidermek için kullanılır.
Cihazın bacaklarda kullanımı
Bacaklarınıza en uygun ışık yoğunluğunu belirlemek için "Kullanıma hazırlama"
bölümünde "Işık yoğunluğunu ayarlama" konusundan önerilen ışık yoğunluklarına
bakın.
- Cihazı bacağınızdan aşağı, yukarı ve çaprazlama hareket ettirebilirsiniz;
hangisi sizin için daha rahat bir uygulama sağlıyorsa onu seçin.
Not: Kaval kemiği ve ayak bilekleri gibi kemikli bölgeler vücudunuzdaki diğer
bölgelere göre daha hassastır. Cihazı bu bölgelerde cilde fazla bastırırsanız cilt, cilt
tahrişleri ve kızarıklık gibi cilt reaksiyonlarına daha açık hale gelir. Bu bölümdeki
"Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları" konusuna bakın. Başlığı cildinize "atışa
hazır" ışığı yanacak kadar bastırın, daha fazla değil.
İpucu: Cihaz, uygulandığı bölgelerde iz bırakabilir. Bu izler, sıradaki
uygulamanızın bir önceki uygulamanızla tam olarak nerede kesiştiğini
görmenize yardımcı olabilir.
Tamamen dolu bir pil, tek seferde tüm vücut ve yüz (dudak üstü, koltuk altı, bikini
bölgesi ve diz altı) uygulaması için yeterlidir.* Cihazı bacaklarınızın hem üst hem
alt kısımları için kullanmayı seçerseniz pili tekrar şarj etmek için uygulamaya ara
vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu normaldir. Cihazın kullanım süresi, uygulama
yapılan bölgelenin boyutuna ve cihazın kullanımı sırasındaki yoğunluk ayarına
bağlıdır.
*Her bir bölge için gerekli ortalama uygulama süresi ve bir kullanıcı için önerilen
yoğunluklar esas alınmıştır.
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İpucu: Birçok kullanıcı bacak uygulamasını, televizyon izlemek ve müzik
dinlemek gibi ev içinde gerçekleştirilebilecek başka bir etkinlik ile birleştiriyor.
Deneyimi daha eğlenceli ve dinlendirici bir hale getirmek için siz de böyle
yapabilirsiniz.

Cihazın bikini bölgesinde kullanımı
Bikini bölgenize en uygun ayarı öğrenmek için "Kullanmaya hazırlanma"
bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması" konusundaki önerilen ışık
yoğunluklarına bakın.
Prensip olarak Philips Lumea Precision Plus, bikini bölgesinde hassas uygulamalar
için uygundur (Örneğin, "Brezilya" veya "Hollywood" stili). Bikini bölgesindeki
daha koyu pigmentli, hassas deri için daha düşük bir ayar kullanın. Cihazı iç labia,
vajina ve anüste kullanmayın. Genital bölgedeki tüylerinde uygulama yapmak
isteyen erkekler bu cihazı skrotumda kullanmamalıdır.
Not: Hijyen sağlamak için vücudunuzdaki başka bir bölgeye uygulama yapmadan
önce başlığın temizlenmesi gerekir.
Cihazın koltuk altında kullanımı
Koltuk altınıza en uygun ayarı öğrenmek için "Kullanmaya hazırlanma"
bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması" konusundaki önerilen ışık
yoğunluklarına bakın. Uygulamaya başlamadan önce koltuk altınızda
bulunabilecek deodorant, parfüm, krem veya herhangi başka bir cilt bakım
ürününü arındırmanız gerekir
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İpucu: Koltuk altınızda en iyi sonucu elde edebilmek için bölgenin tamamını ve
"atışa hazır" ışığını görebileceğiniz bir aynanın önünde durun. Kolunuzu kaldırın ve
koltuk altındaki derinin gerilmesini sağlamak için elinizi boynunuza yerleştirin.
Böylece güvenlik halkası, uygulamayı daha kolay bir hale getirecek şekilde
cildinize temas edebilir.
Not: İşlem sırasında yansıyan ışık gözlerinize zarar vermez. Yayılan ışık rahatsızlık
veriyorsa atış yapıldığı anda gözlerinizi kapatın.
Cihazın yüzde kullanımı (dudak üstü, çene, favori bölgesi)
Yüzünüze (Dudak üstü, çene ve favori bölgesi) en uygun ayarı öğrenmek için
"Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun ayarlanması"
konusundaki önerilen ışık yoğunluklarına bakın.
Üs
t dudak, çene ve favori uygulaması için daima hassas başlığı kullanın. Göz veya
kaş çevresine yakın bölgelerde asla kullanmayın. Dudak üstüne, çenenize veya
favori bölgenize uygulama yaptıktan sonraki 24 saat içinde yüzünüzün güneşe
maruz kalmamasına özen gösterin. Uygulamayı takip eden iki hafta boyunca
doğrudan güneş ışığına çıkmadan önce güneş ışınlarına karşı koruyucu krem (SPF
30+) kullanın.
İpucu: Dudak üstünde, çenede ve favori bölgesinde en iyi sonucu elde edebilmek
için bölgenin tamamını ve "atışa hazır" ışığını görebileceğiniz bir aynanın önünde
durun.
İpucu: Çene kemiğinin şekli itibariyle taış uygulamak için güvenlik halkasını cilde
düzgün bir şekilde temas ettirmek zorlayıcı olabilir. Bu işlemi daha kolay bir hale
getirmek için dilinizi dişlerinizin ve üst dudağınızın arasına yerleştirin veya
yanaklarınızı şişirin.
İpucu: İşlem sırasında yansıyan ışık gözlerinize zarar vermez. Yayılan ışık
rahatsızlık veriyorsa atış yapıldığı anda gözlerinizi kapatın.

En iyi sonuçları almak için
-

-

İlk birkaç uygulama sonrasında tüylerin halen görünür halde olması gayet
normaldir (daha fazla bilgi için "Giriş" bölümündeki "Çalışma prensibi"
konusuna bakın).
Tüm tüyleri başarılı bir şekilde gidermek ve tüy folikülünün tekrar etkin hale
gelmesini önlemek için uygulamaların, ilk iki ay boyunca her iki haftada bir
tekrarlanması gerekir. Bu süre sonunda cildiniz pürüzsüzleşir. Bu sonuçları
nasıl kalıcı hale getirebileceğinizi öğrenmek için lütfen "Bakım aşaması"
bölümüne bakın.

Bakım aşaması
Cildinizin pürüzsüzlüğünü koruyabilmesi için uygulamayı her 4-8 haftada bir
tekrarlamanızı öneririz. Bu süre, tüylerinizin uzama süresine ve aynı zamanda
vücudun farklı bölgelerinde gösterdiği farklılıklara göre değişir. Uygulamalar
arasında çok fazla tüy yeniden çıkıyorsa uygulama sıklığını artırmanız
yeterlidir. Ancak, hiçbir bölgeye 2 haftadan kısa bir süre içinde yeniden
uygulama yapmayın. Cihazı önerilenden daha sık kullandığınız takdirde
uygulamanın etkinliğini artırmamakla birlikte, cilt reaksiyonlarının ortaya
çıkma riskini de artırmış olursunuz.

23
Olası yan etkileri ve cilt reaksiyonları
Sık görülen cilt reaksiyonları:
- Cildiniz hafif bir şekilde kızarabilir, karıncalanma, huylanma veya ılıklık
hissedebilirsiniz. Bu reaksiyon kesinlikle zararsızdır ve çabucak kaybolur.
- Uygulama yapılan bölgede kısa bir süreliğine güneş yanığına benzer bir
reaksiyon meydana gelebilir. Bu reaksiyon 3 gün içinde iyileşmezse
doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz.
- Jiletle tıraş etme ve ışık uygulamasının birlikte yapılmasının bir sonucu olarak
ciltte kuruluk veya kaşıntı meydana gelebilir. Bu reaksiyon zararsızdır ve
birkaç gün içinde kaybolur. Bölgeyi buz torbası veya ıslak bir yüz havlusu
yardımıyla rahatlatabilirsiniz. Kuruluk devam ederse uygulama yapıldıktan 24
saat sonra uygulama yapılan bölgeye kokusuz bir nemlendirici sürebilirsiniz.
Nadiren görülen yan etkiler:
- Yanıklar, yoğun kızarıklık ve kabarma: bu reaksiyonlar oldukça nadir olarak
görülür. Bunlar cilt renginiz için fazla yoğun ışık kullanılmasının sonucunda
ortaya çıkar. Bu reaksiyonlar 3 gün içinde iyileşmezse doktorunuza
başvurmanızı tavsiye ederiz. Bir dahaki uygulama için cildinizin tamamen
iyileşmesini bekleyin ve daha düşük bir ışık yoğunluğu kullandığınızdan emin
olun.
- Cilt renginde açılma: bu oldukça nadir olarak görülen bir yan etkidir. Ciltte
renk değişimi, koyu lekelenme (hiperpigmentasyon) ve açık lekelenme
(hipopigmentasyon) şeklinde olmak üzere iki çeşit olarak görülür. Bu, cilt
renginiz için fazla yoğun ışık kullanılması sonucunda ortaya çıkar. Bu renk
değişimi 2 hafta içinde iyileşmezse doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederiz.
Rengi değişmiş bölgelere, bu renk değişimi ortadan kaybolana ve cilt kendi
rengine geri dönene kadar uygulama yapmayın.
- Cilt enfeksiyonu ve iltihaplanma: Bu, oldukça az rastlanan bir yan etkidir ve
genellikle cihazın tıraş ederken oluşan yaralar veya kesikler, mevcut yaralar
veya batıklar üzerinde kullanılmasıyla meydana gelir.
- Sürekli acı: bu durum, cihazın tıraş edilmemiş bölgelerde, cilt renginiz için
aşırı yüksek ışık yoğunluğunda, aynı bölgede birden çok kez, açık yaralar,
iltihaplanmalar, enfeksiyonlar, dövmeler, yanıklar vb. alanlarda
kullanılmasıyla meydana gelebilir. Daha fazla bilgi için "Önemli" bölümünde
"Kullanılmaması gereken durumlar" konusuna bakın.
Kullanım sonrası
- Uygulama yapılan bölgeye uygulamadan hemen sonra parfüm içeren
kozmetik uygulamayın.
- Koltuk altlarına yapılan uygulamadan hemen sonra deodorant kullanmayın.
Ciltte oluşan kızarıklıkların tamamen geçmesini bekleyin.
- Güneş ışığına maruz kalma ve yapay yollarla bronzlaşma hakkında bilgi için
"Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Bronzlaşma önerileri" konusuna bakın.
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Temizlik ve bakım
En iyi sonuçları alacağınızdan emin olmak ve cihazın uzun ömürlü olması için
cihazı kullanımdan önce, sonra ve gerekirse kullanım sırasında temizleyin. Cihazı
düzgün bir şekilde temizlemezseniz etkinliğini yitirir.
Cihazı veya herhangi bir parçasını musluğun altında veya bulaşık makinesında
temizlemeyin.
Hiçbir zaman cihazı temizlemek için bulaşık süngerleri, aşındırıcı temizlik
maddeleri veya petrol ya da aseton gibi agresif sıvılar kullanmayın.
Işık çıkış penceresini veya başlıkların içindeki metalik çerçeveyi asla çizmeyin.
Not: Güvenlik halkasının temas anahtarlarının kirle tıkanmamasına özen gösterin.
Not: Işık çıkış penceresinin veya başlıkların temizlenmesi imkansız hale geldiğinde
cihazı kullanmayı bırakın. Yedek parçalar için "Aksesuar sipariş etme" bölümüne
bakın.
1

Cihazı kapatın, prizden çekin ve soğumaya bırakın.

Not: Işık çıkış penceresi kullanım sırasında ısınır. Temizlemeye başlamadan önce
iyice soğuduğundan emin olun.
2

Başlığı çıkarmak için parmaklarınızı başlığın tepesinki ve dipteki çıkıntılara
yerleştirin ve hafifçe çekin. Başlık kolayca çıkacaktır.

3

Cihazla birlikte tedarik edilen yumuşak bez parçasını birkaç damla su ile
nemlendirin ve şu parçaları temizlemek için kullanın:
ışık çıkış penceresi
başlıkların dış yüzeyi
başlığın içindeki metalik çerçeve
hassas başlığın içindeki kırmızımsı filtre camı

-

Not: Yukarıda belirtilen parçaları su etkili bir şekilde temizlemiyorsa, birkaç damla
alkol yüzdesi yüksek temizlik sıvısı kullanın.
Not: Tıkanmış bir ışık çıkış penceresi veya başlık yandaki resimdeki gibi görünür.
Cihazı her kullanımdan önce, sonra ve gerekirse kullanım sırasında bu bölümdeki
talimatlara uygun bir şekilde temizlediğinizden emin olun.

İpucu: Başlıkların kenarlarını temizlemek imkansız hale geldiyse tedarik edilen
temizleme bezi yerine pamuklu çubuk kullanın. Başlıklarda veya ışık çıkış
penceresinde araya sıkışmış pamukçuk veya lif kalmadığından emin olun.
4

Gerektiğinde cihazın dış yüzeylerini cihazla birlikte tedarik edilen temizleme
bezi yardımıyla temizleyin.
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Saklama
1

Cihazı kapatın, prizden çekin ve soğumaya bırakın.

2

Cihazı saklamadan önce temizleyin.

3

Cihazı 0°C ile 60°C arasındaki sıcaklıkta kuru bir ortamda saklayın.

Aksesuar sipariş etme
Bu cihaza ait aksesuarları www.shop.philips.com/service adresinde bulunan
çevrimiçi mağazamızdan satın alabilirsiniz. Çevrimiçi mağaza bulunduğunuz
ülkede hizmet vermiyorsa Philips bayinizden veya Philips servis merkezlerinden
destek alabilirsiniz. Cihazınıza uygun aksesuarları bulmakta herhangi bir zorluk
yaşadığınız takdirde lütfen ülkenize ait Philips Consumer Care Centre ile (Philips
Tüketici Destek Merkezi) iletişime geçin. İletişim bilgileri için global garanti
broşürüne bakın.
Yedek parçalar
Aşağıdaki yedek parça seçenekleri mevcuttur:
- Vücut başlığı
- Hassas başlık
- Adaptör
Çevre
-

Kullanım ömrünün sonunda cihazı normal ev çöpü ile birlikte atmayın, resmi
bir geri dönüşüm toplama noktasına götürün. Bunu yaparak, çevrenin
korunmasına katıda bulunursunuz.

-

Yerleşik şarj edilebilir piller çevreyi kirletebilecek maddeler içerebilir. Cihazı
resmi toplama merkezlerine teslim etmeden önce pilleri daima çıkarın. Piller,
atık olarak resmi toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Pilleri çıkarmakta
güçlük çekerseniz cihazı Philips servis merkezlerine götürebilirsiniz. Bu
merkezlerde çalışan personel, pilleri çıkarmanıza ve çevre için güvenli bir
şekilde imha edilmesine yardımcı olacaktır.

Şarj edilebilir pilleri çıkarma
Şarj edilebilir pilleri yalnızca tamamen boş haldeyken çıkarın.
1

Cihazı adaptörden çıkarın.
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2

Cihazı piller tamamen boşalana dek çalıştırın. Cihazı çalıştırın ve cihazın tekrar
açılması imkansız hale gelene kadar atış uygulayın.

3

Cihazın alt kapağının hemen altına sivri bir araç yerleştirin ve alt kapağı
kaldırarak yerinden çıkarın.

4

Tutacağın dibindeki iki vidayı tornavida yardımıyla sökün.

5

Tutacağın dip kısmını çıkarın ve dip kısmını cihaza bağlayan iki teli kesin.

6

Pil konnektörlerini pil terminalinden sivri burunlu pense yardımıyla ayırın.

7

Şarj edilebilir pilleri cihazdan sivri burunlu pense yardımıyla ayırın.

8

Arta kalan akıma bağlı herhangi bir kaza yaşanmaması için iki kabloyu ayrı
ayrı kesin.
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Garanti ve servis
Servis ve bilgiye ihtiyacınız olursa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen
www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin ya da
ülkenizdeki Philips Tüketici Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun. Telefon bilgilerini
global garanti broşüründe bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Tüketici Hizmetleri Merkezi
yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
Teknik özellikler
Model SC2003
Nominal voltaj

100 V-240 V

Nominal frekans

50 Hz-60 Hz

Nominal giriş

7,5 W

Elektrik çarpmasına karşı koruma

Sınıf II

Koruma seviyesi

IP 30 (EN 60529)

Çalışma koşulları

Sıcaklık: +15° - +35°C arası
Bağıl nem: %25 - %95 arası

Saklama koşulları

Sıcaklık: 0° - +60°C arası
Bağıl nem: %5 - %95 arası

Vücut başlığının spektrumu

>570 nm

Hassas başlığın spektrumu

>600 nm

Lityum-iyon pil

2 x 3,7 Volt 1500 mAh

Sorun Giderme
Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşılan sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıda
verilen bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular için www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezi ile
iletişim kurun.
Sorun

Olası neden

Çözüm

Cihaz çalışmıyor.

Şarj edilebilir piller
boş.

Cihazı şarj edin ("Şarj etme" bölümüne bakın).

Cihaz arızalı.

Bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips
bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.
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Sorun

Olası neden

Çözüm

Cihaz durup dururken
kapanıyor.

Şarj edilebilir piller
boş.

Cihazı şarj edin ("Şarj etme" bölümüne bakın)

Adaptör şarj sırasında
ısınıyor.

Bu normaldir.

Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur.

Küçük fişi cihaz soketine
taktığımda şarj ışığı
yanmıyor.

Adaptörü duvardaki
prize takmadınız.

Küçük fişi cihaz soketine takın ve adaptörü duvardaki prize
takın.

Duvardaki prize
elektrik gelmiyor.

Duvardaki prize elektrik gelip gelmediğini kontrol etmek için
prize başka bir cihaz takın. Prize elektrik gidiyor fakat cihaz
şarj olmuyorsa bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek
Merkezine, Philips bayinize veya Philips servis merkezine
başvurun.

Adaptör duvardaki
prize doğru bir
şekilde takılmamış
veya küçük fiş cihaz
soketine düzgün bir
şekilde
yerleştirilmemiş
olabilir.

Adaptörün duvardaki prize doğru bir şekilde takılmış ve/veya
küçük fişin cihaz soketine düzgün bir şekilde yerleştirilmiş
olduğundan emin olun.

Cihaz arızalı.

Bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips
bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.

Cihazı açtım fakat ışık
yoğunluğunu artıramıyor
veya azaltamıyorum.

Cihazın yeniden
başlatılması
gerekiyor.

Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve sonra
yeniden açın. Işık yoğunluğunu hala ayarlayamıyorsanız
bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips
bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.

Cihazı cildime temas
ettirdiğimde "atışa hazır"
ışığı yanmıyor.

Güvenlik halkasına
sahip başlığı cildinize
düzgün bir şekilde
temas ettirmediniz.

Cihazı tüm sigortaların cilde temas edeceği şekilde 90°'lik bir
açı ile yerleştirin. Ardından "atışa hazır" ışığını kontrol edin
ve atış düğmesine basın.
Bu işe yaramadıysa düzgün cilt temasının daha kolay olduğu
bir bölgeye yerleştirin, mesela kolun dirsekten aşağısına.
Ardından "atışa hazır" ışığının yanıp yanmadığını kontrol
edin. "Atışa hazır" ışığı, cihaz cildinize düzgün bir şekilde
temas etmesine rağmen yanmıyorsa bulunduğunuz ülkeye
ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya bir
Philips servis merkezine başvurun.

Güvenlik halkası kirli. Güvenlik halkasını dikkatli bir şekilde temizleyin. Güvenlik
halkasını düzgün bir şekilde temizleyemiyorsanız
bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips
bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.
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Sorun

Olası neden

Çözüm

Başlığı cildime temas
ettirdiğimde "atışa hazır"
ışığı yanmıyor fakat
soğutucu fan çalışıyor.

Aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi etkin haldeyken fan
Aşırı ısınmaya karşı
koruma sistemi etkin. çalışmaya devam eder. Bu durumda cihazı kapatmayın ve
uygulamaya devam etmeden önce 15 dakika soğumasını
bekleyin. "Atışa hazır" ışığı, cihaz cildinize düzgün bir şekilde
temas etmesine rağmen yanmıyorsa bulunduğunuz ülkeye
ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya bir
Philips servis merkezine başvurun.

"Atışa hazır" ışığı yeşil fakat
atış düğmesine bastığımda
atış çalışmıyor.

Cihazın yeniden
başlatılması
gerekiyor.

Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın.
"Atışa hazır" ışığı yeşil yanıyorsa fakat atış düğmesine
bastığınızda atış çalışmıyorsa bulunduğunuz ülkeye ait
Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya bir Philips
servis merkezine başvurun.

Cihaz kullanım sırasında
ısınıyor.

Bu normaldir.

Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur.

Cihazı açtığımda ışık
yoğunluğu 1'i göstermiyor.

Cihazın yeniden
başlatılması
gerekiyor.

Cihazı yeniden başlatmak için cihazı kapatın ve yeniden açın.
Cihaz hala ışık yoğunluğu 1'i göstermiyorsa bulunduğunuz
ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya
bir Philips servis merkezine başvurun.

Cihazdan garip bir koku
geliyor.

Başlık veya filtre camı Başlığı dikkatli bir şekilde temizleyin. Başlığı düzgün bir
şekilde temizleyemiyorsanız bulunduğunuz ülkeye ait
kirli.
Tüketici Destek Merkezine, Philips bayinize veya Philips
servis merkezine başvurun.
Uygulama yapılacak
bölgeyi düzgün bir
şekilde jiletle tıraş
etmediniz.

Uygulanacak bölgede tüy kaldıysa cihazı kullandığınızda bu
alandaki tüylerin yanmasına neden olabilir. Sonuç olarak
ortaya kötü bir koku çıkar. Cihazı kullanmadan önce
uygulanacak bölgeyi jiletle düzgün bir şekilde tıraş edin. Tıraş
işlemi ciltte tahrişe neden oluyorsa tüyleri mümkün
olduğunca kısa kesin ve uygun bir ayar kullanın.

Cihazı tozlu bir yerde
sakladınız.

Kötü koku birkaç atış uygulamasından sonra yok olur.

Cilt, uygulama sırasında
Kullandığınız ışık
normalde olduğundan daha yoğunluğu fazla
hassas.
yüksek.
Uygulama yapılacak
bölgeyi jiletle tıraş
etmediniz.

Doğru ışık yoğunluğunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol
edin. Gerekirse daha düşük bir ışık yoğunluğu seçin.
Cihazı kullanmadan önce uygulanacak bölgeleri jiletle tıraş
edin. Tıraş işlemi ciltte tahrişe neden oluyorsa tüyleri
mümkün olduğunca kısa kesin ve uygun bir ayar kullanın.
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Olası neden

Çözüm

Işık çıkış penceresinin Işık çıkış penceresinin UV filtresi kırıldıysa cihazı kullanmayı
UV filtresi kırık.
bırakın. Bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine,
Philips bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.

Cihazı kullandığımda
dayanılmaz bir acı
hissediyorum.

Cihaz arızalı.

Bulunduğunuz ülkeye ait Tüketici Destek Merkezine, Philips
bayinize veya Philips servis merkezine başvurun.

Uygulama yapılacak
bölgeyi jiletle tıraş
etmediniz.

Cihazı kullanmadan önce uygulanacak bölgeleri jiletle tıraş
edin. Tıraş işlemi ciltte tahrişe neden oluyorsa tüyleri
mümkün olduğunca kısa kesin ve uygun bir ayar kullanın.

Cihazı uygulama
yapılmaması gereken
bir bölgede
kullandınız.

Cihazı labianın iç kısmı, vajina, anüs, göğüs ucu ve çevresi,
dudaklar, burun deliklerinin içi, kulaklar, gözlerinize yakın
herhangi bir bölge veya kaşların yakınında
kullanmamalısınız. Erkekler skrotum ve yüzde
kullanmamalıdır.

Sizin için fazla yüksek Işık yoğunluğunu sizin için uygun bir ışık yoğunluğu
bir ışık yoğunluğunda seviyesine indirin. "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık
kullandınız.
yoğunluğunun ayarlanması" konusuna bakın.
Işık çıkış penceresi
veya başlığa ait
kırmızımsı filtre camı
kırık.

Işık çıkış penceresi veya hassas başlıktaki kırmızımsı filtre
camı kırıldıysa cihazı bu başlıkla kullanmayın. Başlığı
değiştirmek için Philips bayinize, Philips servis merkezine
veya Tüketici Destek Merkezine başvurun.

Cihaz cilt renginizde
kullanım için uygun
değil.

Çok koyu bir cilt rengine sahipseniz cihazı kullanmayın.
Vücut tüylerinizin açık sarı, kızıl, gri veya beyaz olduğu
takdirde de kullanmayın.

Uygulamadan sonra
uygulama yapılan bölgeler
kızarıyor.

Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur.
Hafif bir kızarıklık
zararsız ve normaldir
ve çabucak geçer.

Uygulamadan sonraki cilt
reaksiyonu genelde
olduğundan uzun sürüyor.

Sizin için fazla yüksek Bir dahaki sefere daha düşük bir ışık yoğunluğu seçin.
bir ışık yoğunluğunda "Kullanmaya hazırlanma" bölümünde "Işık yoğunluğunun
kullandınız.
ayarlanması" konusuna bakın.
Cilt reaksiyonu 3 günden uzun sürerse doktorunuza
başvurun.

Tüylerin giderilmesinde
beklediğiniz sonuçları elde
edemediniz.

Bir dahaki sefere daha yüksek bir ışık yoğunluğu seçin.
Sizin için çok düşük
bir ışık yoğunluğunda
kullandınız.
Cihazı kullanırken
yeterince düzenli bir
uygulama düzeninde
ilerlemediniz.

Tatmin edici tüy giderme sonuçları için cihazı kullanırken
düzenli bir şekilde ilerlemelisiniz. "Cihazın kullanımı"
bölümünde "Sonraki kullanımlar" konusunun 9 adımına
bakın.
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Uygulama yapılan bazı
bölgelerde tüyler yeniden
uzamaya başladı.

Olası neden

Çözüm

Cihazı önerilen
sıklıkta
kullanmıyorsunuz.

Tüm tüyleri başarılı bir şekilde gidermek ve tüy kökünün
tekrar etkin hale gelmesini önlemek için uygulamaların, ilk
iki ay boyunca her iki haftada bir tekrarlanması gerekir.
Cildinizin pürüzsüzlüğünü koruyabilmesi için uygulamayı her
dört ila sekiz haftada bir tekrarlamanızı öneririz. Bu süre,
tüylerinizin uzama süresine ve aynı zamanda vücudun farklı
bölgelerinde gösterdiği farklılıklara göre değişir. Uygulamalar
arasında çok fazla tüy yeniden çıkıyorsa uygulama sıklığını
artırmanız yeterlidir. Ancak, hiçbir bölgeye 2 haftadan kısa
bir süre içinde yeniden uygulama yapmayın. Cihazı
önerilenden daha sık kullandığınız takdirde uygulamanın
etkinliğini artırmamakla birlikte, cilt reaksiyonlarının ortaya
çıkma riskini de artırmış olursunuz.

Cihaz saç ya da cilt
renginizde kullanım
için uygun değil.

Vücut tüylerinizin açık sarı, kızıl, gri veya beyaz olduğu
takdirde bu cihazı kullanmayın. Çok koyu bir cilt rengine
sahipseniz cihazı kullanmayın.

Cihazı kullanırken
yeterince düzenli bir
uygulama düzeninde
ilerlemediniz.

Tatmin edici tüy giderme sonuçları için cihazı kullanırken
düzenli bir şekilde ilerlemelisiniz. "Cihazın kullanımı"
bölümünde "Sonraki kullanımlar" konusunun 9 adımına
bakın.

Tüyler, tüy
uzamasının doğal bir
döngüsüne bağlı
olarak yeniden
çıkmaya başlar.

Bu normaldir. Tüylerin yeniden çıkmaya başlaması, tüy
uzamasının doğal döngüsüne ait doğal bir olgudur. Buna
rağmen yeniden çıkmaya başlayan tüyler daha yumuşak ve
ince olacaktır.

%100 geri dönüşümlü kağıt
100% papier recycle

www.philips.com

4203.000.7435.1

