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Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! 
Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte 
da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/
lumea 

Remoção de pelos com base em luz é um dos métodos mais eficazes 
para tratar pelos corporais indesejados com resultados duradouros. 
Ele é diferente dos métodos de remoção de pelos caseiros atuais, pois 
reduz significativamente os pelos. O Philips Lumea Essential permite o 
tratamento de pelos indesejados em regiões do corpo abaixo da linha 
do pescoço.

A Philips trata sua segurança com muita seriedade. Leia o manual do 
usuário, incluindo todas as precauções e avisos, antes de usar o aparelho 
pela primeira vez a fim de garantir uso correto, seguro e adequado. Este 
guia de início rápido não substitui o manual do usuário, mas facilita ao 
máximo o uso do produto.

Observe que este aparelho não é adequado para todas as pessoas. 
Consulte a tabela na parte de trás deste guia de início rápido para 
determinar quais intensidades de luz são apropriadas para sua pele e 
para a cor dos seus pelos corporais, e para verificar se o aparelho é 
adequado para você.

Caso você precise de informações ou suporte, acesse 
www.philips.com/support.

Descrição geral (fig. 1)

1 luzes indicadoras de intensidade (1- 5)
2 Botão liga/desliga
3  Luz indicadora de que o feixe está 

pronto para ser emitido
4 Saídas de ar
5 Tomada do aparelho
6 Botão do flash
7 Abertura para contatos eletrônicos
8  Janela de saída da luz com filtro 

UV integrado
Também incluso: pano para limpeza e bolsa 

9  Acessório corporal (próprio 
para todas as regiões do 
corpo abaixo do pescoço)

10  Armação metálica dentro do 
acessório

11 Sistema de segurança integrado
12 Contatos eletrônicos 
13 Adaptador
14 Pequeno plugue
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Uti l ização do aparelho

Ao utilizar o Lumea regularmente, evite exposição 
ao sol. Do contrário, certifique-se de aguardar, 
pelo menos, duas semanas antes de usar o lumea 
Essential.

Você deve preparar sua pele raspando a área 
de tratamento desejada antes de usar o lumea. 
Quando os pelos pararem de crescer, o que, 
normalmente, acontece após 4 - 5 tratamentos, 
você não terá mais que raspar antes de usar o 
aparelho.

Verifique se o acessório e a janela de saída de luz 
estão limpos. Se houver poeira, pelos ou fibras na 
janela, limpe-a com o pano seco fornecido antes 
do uso.

Certifique-se de colocar de volta o acessório 
corporal adequadamente.

Antes de usar o Philips Lumea Essential, realize um teste de pele 
(consulte o manual do usuário). Após o teste ser realizado, aguarde 
24 horas e verifique se houve reações em sua pele. Se notar reações, 
escolha a configuração mais alta que não tenha resultado em reações na 
pele, para uso subsequente.

Coloque o plugue na tomada elétrica e ligue o 
aparelho. Então, selecione o nível de intensidade 
da luz que corresponde ao seu tom de pele. Para 
escolher a configuração apropriada, basta consultar 
a tabela adequada na parte de trás desse guia de 
início rápido.

Para ajustar a configuração de intensidade da luz, 
pressione o botão ligar/desligar uma ou mais vezes, 
até que tenha alcançado a configuração desejada.

Coloque o Lumea em um ângulo de 90 graus sobre 
sua pele para garantir contato total com a pele, 
então, a luz indicadora de que o feixe está pronto 
para ser emitido ficará verde.

Pressione o botão do flash para liberá-lo. Levante o 
aparelho da pele e coloque-o na próxima área a ser 
tratada, certificando-se de que haja sobreposição. 
Em seguida, pressione o botão do flash novamente.

Com o Lumea Essential Plus, você pode escolher 
o modo que desejar usar. Slide e Flash é o modo 
de aplicação principal. Você deve manter o botão 
de flash pressionado e o feixe continuará sendo 
desligado enquanto você o desliza. 
Após emitir um feixe, pode demorar até 3,5 
segundos até que o aparelho esteja pronto para 
emiti-lo novamente. Durante esse tempo de 
carregamento, a luz indicadora de que o feixe está 
pronto para ser emitido pisca quando o aparelho 
estiver totalmente em contato com sua pele.
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Tabela com as intensidades de luz recomendadas
Consulte a tabela para saber quais intensidades de luz são mais adequadas para a cor da sua pele e dos pelos e saber se esse método 
é adequado para você. O método é mais eficaz em intensidades maiores; no entanto, você deve reduzir a intensidade de luz ao sentir 
qualquer dor ou desconforto. Embora o pulso de luz possa ficar quente sobre a pele, ele não deve causar dor.

Consulte a seção “Contraindicações” no manual do usuário; alguns medicamentos e estados de saúde podem causar reações adversas 
durante o uso do aparelho.

4222.100.1141.2

Tom de pele 

Cor dos pelos 
do corpo

Brancos/grisalhos

Branca Morena muito 
clara

Morena clara Morena média Morena escura Negra

ruiva

loiros claros

loiros escuros / 
castanhos claros

castanhos

castanhos 
escuros

Pretos
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