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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/lumea.
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 10 years.
You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your
own home, whenever and wherever you want.This appliance has been specifically
designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.
Philips Lumea Precision Plus enables treatment of unwanted hair on the whole
body, including the face (upper lip, chin and sideburns), using two tailored
attachments. Philips Lumea Precision Plus is designed for use by one person only.
For more information about Philips Lumea Precision Plus,
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 Precision Plus 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
Precision Plus now brings you this innovative technology for safe and
effective use in 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
already after 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 Precision Plus has been developed in close cooperation with
leading dermatologists and has been tested by over 2000 women for an effective
and gentle treatment, even on the most sensitive body areas and the face.
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Cordless operation for maximum freedom and flexibility
Because the appliance runs on rechargeable batteries, it is portable
and can be used anywhere.
Long-lasting battery for complete body and face treatment
A fully charged battery provides a complete body and face treatment
(upper lip, underarms, bikini line and lower legs) in one go, without
recharging breaks.*
*Based on the average treatment times for each area and the
recommended intensities for one user.
No replacement parts needed, no hidden costs
Philips Lumea Precision Plus 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 the average treatment times for each area and the
recommended intensities for one user.
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 this
method. 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.
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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 every two weeks for a few times.
An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin
and guarantees that the appliance is safe for the skin.

General description (Fig. 5)
1
2

Light exit window with integrated UV filter
Attachments
Precision attachment
(suitable for all body areas, including upper lip, chin and sideburns)
Body attachment (suitable for all body areas below the neck)
3 Metallic frame inside the attachment
4 Safety system (safety ring with contact switches)
5 Flash button
6 Intensity lights (1- 5)
7 % Intensity increase button
8 ^ Intensity decrease button
9 Charging light and battery low indication
10 On/off button
11 Appliance socket
12 ’Ready to flash’ light
13 Air vents
14 Adapter
15 Small plug
Also included: case (SC2003/00) or pouch (SC2003/11) and 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.
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-- 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 charge the appliance with 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 UV filter of the light exit window is broken.
-- Do not use the precision attachment if its reddish glass is broken.
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 case or pouch 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.
-- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause
severe damage to the attachments 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. 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 body hair from
areas below the cheek bones with the two attachments supplied.
Do not use it for any other purpose.
Keep the following things in mind to avoid compromising the
lifetime of your Philips Lumea Precision Plus:
-- Do not expose the appliance to 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.
-- 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.
-- Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section
‘Contraindications’.
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For whom is Philips Lumea Precision Plus NOT suitable?
Philips Lumea Precision Plus is not designed for everyone. If any of the
following is true for you, then this appliance is not suitable for you to use!
Contraindications
Never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.
Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or
hair colour, i.e.:
-- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white,
grey or red.
-- 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 Precision Plus.
See also chapter ‘Using the appliance’, section ‘Possible side effects and
skin reactions’.
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.
-- If you have taken any form of isotretinoin 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.
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-- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin,
in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout
period prior to each treatment.
-- If you take immunosuppressive medications.
Never use the appliance on the following areas:
-- Around the eyes and near the eyebrows.
-- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the
nostrils and ears.
-- Men must not use it on the scrotum and 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,
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 48 hours) 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.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Charging
Fully charge the batteries before you use the appliance for the first time
and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to
1 hour and 40 minutes. Charge the appliance when the charging light lights
up orange during use to indicate that the battery is low and will run out
soon. Fully charged batteries provide at least 370 flashes at light intensity 5.
Fully charge the appliance every 3 to 4 months, even if you do not use the
appliance for a longer time.
Charge the appliance in the following way:
1 Switch off the appliance.
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2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the
wall socket.
,, The charging light flashes green to indicate that the appliance is charging.
,, When the batteries are fully charged, the charging light
lights up green continuously.
Notes:
-- The adapter and the appliance feel warm during charging. This is normal.
-- You cannot use the appliance during charging.
-- This appliance is equipped with battery-overheat protection and does
not charge if the room temperature exceeds 40°C.
Never cover the appliance and adapter during charging.
3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the
small plug out of the appliance.
Preparing for use
For optimal results and greatest effect, 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 you still experience
hair regrowth.
Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g
epilating, waxing etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use
Philips Lumea Precision Plus. Do not use depilatory creams instead of shaving.
Please note that treatment on unshaved or improperly shaved
areas has a number of undesired effects:
-- The light exit window and attachment may become contaminated with
stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment
can reduce the life and efficacy of the appliance. In addition, burns or
black spots that appear on the light exit window and attachments due
to contamination can 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. present in cosmetic products like
deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).
3 Check the appliance, especially the light exit window and attachment,
for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean
the appliance according to the instructions in chapter ‘Cleaning and
maintenance’.
Notes:
-- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive
and the light treatment may sometimes feel uncomfortable.
-- Once the hairs stop growing back, which usually happens after
4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.
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Setting the light intensity
Philips Lumea Precision Plus is an appliance developed for consumer
use at home and therefore not comparable with professional light-based
appliances with respect to pain sensation. The pulses of light delivered
by Philips Lumea Precision Plus are gentler than those from professional
appliances and therefore you can expect a convenient and effective
treatment. You have to 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 most
suitable for your skin and body hair colour and to check if this method
is suitable for you (if it is not, this is indicated with x in the table).
2 Each body area and possibly even parts of a body area may require a
separate appropriate light intensity according to the recommended
light intensities table below. The method is more effective at higher
intensities, but you should reduce the light intensity if you experience
any pain or discomfort.
Note:The required light intensity for different body areas may vary due to
different skin colours. For example, the skin of the lower legs can be darker
than the skin of the underarms due to more sun exposure.
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. To prevent skin reactions, see chapter ‘Using the appliance’,
section ‘Possible side effects and skin reactions’.
Recommended light intensities (1-5)
In the table below, ‘x’means that the appliance is not suitable for you.
Beige
(easy
sunburn,
minimal
tanning)

Light brown
(sometimes
sunburn, good
tanning)

Mid
brown
(rarely
sunburn,
fast and
good
tanning)

Dark
brown
(rarely
sunburn,
very good
tanning)

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

dark blond/light
4/5
brown/brown/
dark brown/black

4/5

4/5

3/4

1/2/3

x

white/grey/red/
light blond

x

x

x

x

x

Skin colour and
characteristics:  

White
(always
sunburn,
no
tanning)

Body hair colour:

x

Important
To check whether Philips Lumea Precision Plus is suitable for you, see
section ‘For whom is Philips Lumea Precision Plus not suitable?’.
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If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning
method, it may be darker than during the previous treatment. Check the
table above to determine which settings are suitable for your skin colour.
Tanning advice
Sun exposure before treatment
-- If your skin is tanned, perform a skin test (see chapter ‘Using the
appliance’, section ‘First use’) on the area to be treated to determine the
appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing
skin reactions after treatment with Philips Lumea Precision Plus.
-- Wait at least 48 hours after sunbathing before you use the appliance.
Sunbathing can cause skin to darken (tan) and/or can cause sunburn
(reddening of the skin).
-- After these 48 hours, check the skin for any remaining sunburn. Do not
use Philips Lumea Precision Plus as long as sunburn persists.
-- When the sunburn has disappeared, perform a skin test (see chapter
‘Using the appliance’, section ‘First use’) on the area to be treated to
determine the appropriate light intensity.
Sun exposure after treatment
-- Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated
areas to the sun. Even after 24 hours, make sure that the treated skin
does not show any redness from the treatment anymore 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 can increase the risk of adverse side effects and skin
reactions. See chapter ‘Using the appliance’, section ‘Possible side effects
and skin reactions’.
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 Precision Plus.
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 ‘Setting the light intensity’ to determine which light intensities
are most suitable for your skin and body hair colour. Use the appliance in
a well-lit room; this reduces the perceived brightness of the flash. 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 intolerably 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.
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Choosing the right attachment
-- Body attachment
The body attachment can be used to treat unwanted body hair on all
body areas below the neck (for exceptions, see chapter ‘Important’, section
‘Contraindications’).The body attachment can cover an area of 4cm² and has
been specially designed for faster treatment of larger areas like legs.
Do not use the body attachment on the face.

-- Precision attachment
The precision attachment includes an additional integrated light filter and
can be used for extra-safe treatment of unwanted facial hair on the upper
lip, chin and sideburns. It may also be used on other sensitive areas of the
body, such as the underarms and bikini area or hard-to-reach areas.
Never use around the eyes and near the eyebrows.

First use and skin test
1 Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.
2 Choose an area close to the area you intend to treat.
Note: Before you use the appliance on the upper lip, chin or sideburns,
choose a mole- and hair-free area below your ear to perform the skin test.

3 Press the on/off button to switch on the appliance.
,, The appliance always starts automatically at the lowest setting.
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4 Apply one flash at the lowest recommended intensity for your skin type
(for instructions on how to release a flash, see steps 6 to 9 of section
‘Subsequent use’ in this chapter).
5 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.
6 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.
When you use the appliance for the first time, we advise you to perform
a skin test on the area to be treated to check your skin’s reaction to the
treatment and to get accustomed to light-based treatment.
Subsequent use
1 Before every treatment, clean the attachments, the light exit window
and the metallic frame inside the attachments of Philips Lumea
Precision Plus. For more information see chapter ‘Cleaning and
maintenance’.
2 Choose the attachment appropriate for the area you intend to treat.
3 Press the on/off button to switch on the appliance.
Note: It is normal that the appliance and the attachment become warm during use.
4 Start each treatment by selecting the light intensity very carefully,
based on your skin’s sensitivity and on how comfortable treatment feels.
Your skin may react differently on different days/occasions for a number of
reasons and especially after tanning. See section ‘Possible side effects and
skin reactions’ in this chapter for more information.

5 Press the % button to increase the intensity. To lower the intensity,
press the ^button.
,, Every time you press the button, the corresponding intensity
light starts to flash. This takes a few seconds.
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6 Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the attachment
and the safety ring are in contact with the skin.

7 Press the safety ring fully onto the skin with slight pressure.
Note:The safety ring has contact switches that together are the safety system
of the appliance.This safety ring prevents unintentional flashing without skin
contact.

,, The ‘ready to flash’ light on the back of the appliance lights up green
when all contact switches of the safety ring are in contact with the
skin and the device is charged. This may take a few seconds.
Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat. On areas with
softer skin, you may need to exert more pressure on the appliance to push in
all contact switches.

8 Press the flash button to release a flash. Now you have 2 options to
release the next flash:

A

Keep the flash button pressed. The appliance releases one flash
after another as long as the safety ring is in full contact with the skin.
Immediately after the appliance has flashed, slide the appliance to the
next area. Make sure the safety ring is fully pressed onto the skin.
This ‘Slide & Flash mode’ is especially convenient for treatment of larger
areas like the legs.
B Let go of the flash button after each flash. For the next flash, place the
appliance on the area right next to the previously flashed area.
Make sure the safety ring is fully pressed onto the skin.
This ‘Step & Flash mode’ guarantees a precise treatment of e.g. the upper
lip, knees or ankles.
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Note: After a few seconds, the appliance is ready to flash again, so make sure
that you move it to the next area immediately after it has flashed.
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.
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.
9 To avoid untreated areas, always make sure there is a slight overlap
with the previously treated area when you place the appliance on the
skin. The effective light only comes out of the light exit window.
Make sure the flashes are produced close to each other.
10 Switch off the appliance after you have finished the treatment.
11 Check the light exit window and the attachment for hairs and
dirt and clean the appliance after use (see chapter ‘Cleaning and
maintenance’).
Guidelines for treatment
Average treatment time
Area

Approx. treatment time

Recommended attachment

Underarms

1 minute per underarm

Body/Precision attachment

Bikini line

1 minute per side

Body/Precision attachment

Entire bikini area

4 minutes

Body/Precision attachment

One lower leg

8 minutes

Body attachment

One full leg

14 minutes

Body attachment

Upper lip/ chin/ sideburns

1 minute

Precision attachment

Note:The average treatment times above have been observed during research
and tests. Individual treatment times may vary from person to person.
Note: Fully charged batteries offer at least 370 flashes at intensity 5. How long
you can use the appliance depends on the size of the area to be treated and
the intensity setting used.
Intended treatment areas
The appliance is intended to treat unwanted hairs from the upper lip, chin,
sideburns, underarms, arms, stomach, bikini area and legs.
Using the appliance on the legs
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for
use’, section ‘Setting the light intensity’ to see which settings are suitable for
your legs.
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-- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever
is more convenient to you.
Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas
of the body.When you press the 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
attachment onto the skin just hard enough to make the ‘ready to flash’ light go
on, but not harder.
Tip: The appliance may leave imprints on the skin in the treated
areas.These imprints may show you where you can make the
treated areas overlap.
A fully charged battery provides a complete body and face treatment
(upper lip, underarms, bikini line and lower legs) in one go.* If you use
the appliance to treat both your lower and upper legs, you may have to
recharge the appliance during the treatment. This is normal. How long you
can use the appliance depends on the size of the treatment area and the
intensity setting used.
*Based on the average treatment times for each area and the
recommended intensities for one user.
Tip: Many users combine leg treatments with other activities
around the house such as watching TV or listening to music.
You can also try this to make the experience more enjoyable
and relaxing.
Using the appliance in the bikini area
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for use’,
section ‘Setting the light intensity’ to see which settings are suitable for your
bikini area. In principle, Philips Lumea Precision Plus 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 attachment used before you start
treating another body area.
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.
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 in your neck to stretch the skin in the
underarm area. In this way the safety ring can be pressed more easily onto the
skin, which makes the treatment easier to perform.
Note:The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is
unpleasant, close your eyes when you release a flash.
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Using the appliance on the face (upper lip, chin, sideburns)
Check the recommended light intensities table in chapter ‘Preparing for use’,
section ‘Setting the light intensity’ to see which settings are suitable for your face
(upper lip, chin, sideburns). Always use only the precision attachment to
treat the upper lip, chin and sideburns. Never use the appliance around the eyes
or near the eyebrows. When you treat your upper lip, chin or sideburns,
make sure you do not expose your face to direct sunlight in the 24 hours
following the treatment. Apply a sunblock (SPF 30+) after the treatment for the
next two weeks when you expose your face to direct sunlight.
Tip:To achieve optimal results on your upper lip, chin and sideburns stand in
front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the ‘ready to
flash’ light.
Tip: Because of the contours of the jaws, it may be difficult to bring the safety
ring into full contact with the skin and to release a flash. Put your tongue
between your teeth and upper lip or puff up your cheeks to make this easier.
Tip:The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is
unpleasant, close your eyes when you release a flash.
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 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, we advise you to repeat the
treatment every 4 to 8 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.
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 because of the 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.
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Rare side effects:
-- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur very rarely.
They are 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 patch (hyperpigmentation) or a lighter patch
(hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using
a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration
does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor.
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.
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 attachments.
Note: Make sure that the contact switches of the safety ring do not get
congested with dirt.
Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the
light exit window or the attachments. For replacement, see chapter ‘Ordering
accessories’.
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.
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2 To remove the attachment, put your fingers in the recesses at the top
and bottom and pull gently. The attachment should come off easily.
3 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 attachments
-- the metallic frame inside the attachments
-- the reddish filter glass inside the precision attachment
Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage
alcohol to clean the parts mentioned above.
Note: A contaminated light exit window and/or attachment can look like this
picture. 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.

Tip: If it is no longer possible to clean the edges of the attachments with the
enclosed cleaning cloth, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff
or fibres stay behind on the attachments or on the light exit window.
4 If necessary, clean the outside of the appliance with the dry soft
cleaning cloth supplied with the appliance.

Storage
1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
2 Clean the appliance before you store it.
3 Put the appliance in the case or pouch supplied. Make sure the
precision attachment is on the appliance.
4 Store the appliance in a dry place at a temperature between 0°C and
60°C.
Ordering accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at
www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in
your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you
have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact
the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact
details in the worldwide guarantee leaflet.
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Replacement parts
The following replacement parts are available:
-- Body attachment
-- Precision attachment
-- Adapter
-- Case
-- 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.

-- The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute
the environment. Always remove the batteries before you discard and
hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the
batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble
removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips
service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you
and will dispose of them in an environmentally safe way.
Removing the rechargeable batteries
Only remove the rechargeable batteries if they are completely empty.
1 Disconnect the appliance from the adapter.
2 Let the appliance operate until the batteries are completely empty.
Switch on the appliance and release flashes until you can no longer
switch on the appliance.
3 Insert an awl or another pointed tool into the bottom cap of the
appliance and pry off the bottom cap.
4 Undo the two screws in the bottom of the handle with a
screwdriver.
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5 Remove the bottom part of the handle and cut the two wires that
connect the bottom part to the appliance.

6 Pull the battery connectors off the battery terminals with long nose
pliers.

7 Pull the rechargeable batteries out of the appliance with long
nose pliers.

8 Cut the two wires one at a time to ensure that no mishaps due to
possible residual charge occur.

Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer.
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Technical specifications

Model SC2003
Rated voltage

100V-240V

Rated frequency

50Hz-60Hz

Rated input

7.5W

Protection against electric shock

Class II Q

Protection rating

IP 30 (EN 60529)

Operating conditions

Temperature: +15° to +35°C
Relative humidity: 25% to 95%

Storage conditions

Temperature: 0° to +60°C
Relative humidity: 5% to 95%

Spectrum of body attachment

>570nm

Spectrum of precision attachment

>600nm

Lithium-ion battery

2 x 3.7 Volt 1500 mAh
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

Solution

The appliance does not
work.

The rechargeable
batteries are
empty.

Charge the appliance (see chapter ‘Charging’).

The appliance is
defective.

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

The appliance suddenly
switches off.

The rechargeable
batteries
are empty.

Charge the appliance (see chapter ‘Charging’).

The adapter becomes
warm during charging.

This is normal.

No action required.

The charging light does
not go on when I put
the small plug in the
appliance socket.

You have not put
the adapter in the
wall socket.

Insert the small plug into the appliance socket and put
the adapter in the wall socket.
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Possible cause

Solution

The wall socket is
not live.

Connect another appliance to the wall socket to check
if the wall socket is live. If the socket is live but the
appliance still does not charge, contact the Consumer
Care Centre in your country, your Philips dealer or a
Philips service centre.

The adapter is not
inserted properly
into the wall
socket and/or the
small plug is not
inserted properly
into the appliance
socket.

Make sure the adapter is inserted properly into the
wall socket and/or the small plug is inserted properly
into the appliance socket.

The appliance is
defective.

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

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 go on when I
place the appliance on
the skin.

You have not put
the attachment
with safety ring
properly on the
skin.

Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such
a way that all contact switches touch the skin. Then
check if the ‘ready to flash’ light is on 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 go on 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 go on when I
place an attachment on
my skin, but the cooling
fan works.

The safety ring is
dirty.

Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean
the safety ring properly, contact the Consumer Care
Centre in your country, your Philips dealer or a Philips
service centre to replace the attachment.

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. If the ‘ready to flash’ light still
does not go on 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 is The appliance
needs to be reset.
green but the appliance
does not produce a flash
when I press the flash
button.

To reset the appliance, switch off the appliance and
switch it on again. If the ‘ready to flash’ light is green
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.

The appliance becomes
warm during use.

This is normal.

No action required.

The appliance does not
show light intensity 1
when I switch it on.

The appliance
needs to be reset.

To reset the appliance, switch it off and on again. If the
appliance still does not show light intensity 1, contact
your Customer Care Centre, your Philips dealer or a
Philips Service Centre.

The appliance produces
a strange smell.

The attachment
and/or the filter
glass is dirty.

Clean the attachment carefully. If you are unable to
clean the attachment properly, contact the Consumer
Care Centre in your country, your Philips dealer or a
Philips service centre to replace the attachment.

You have not
shaved the area
to be treated
properly.

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 a comfortable setting.

You stored the
The strange smell disappears after a few flashes.
appliance in a
dusty environment.
The skin feels more
sensitive than usual
during treatment.

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

The light intensity Check if you have selected the right light intensity.
you use is too high. 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 a comfortable setting.

The UV filter
of the light exit
window is broken.

If the UV filter of the light exit window is broken, do
not use the appliance anymore. Contact the Consumer
Care Centre in your country, your Philips dealer or a
Philips service centre.

The appliance is
defective.

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

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 a comfortable setting.

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

You must not use the appliance on your inner labia,
vagina, anus, nipples, areolas, lips, inside the nostrils and
ears, in the region of your eyes and eyebrows.
Men must not use it on their face or scrotum.
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Possible cause

Solution

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

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

The light exit
window or reddish
filter glass of the
attachment is
broken.

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

The appliance is
not suitable for
your skin colour.

Do not use the appliance if you have a very dark skin.
Do not use it either if your body hair is light blond, red,
grey or white.

The treated areas
become red after the
treatment.

Slight redness
is harmless and
normal and
disappears quickly.

No action required.

The skin reaction after
the treatment lasts
longer than usual.

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

Select a lower light intensity the next time. See chapter
‘Preparing for use’, section ‘Setting the light intensity.

If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact
your doctor.
The hair-removal results
are not satisfactory.

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

Select a higher light intensity the next time.

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 9.

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.
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Problem

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

Possible cause

Solution

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 very dark skin.

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 9.

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
again as part of
the natural cycle of come back, however, tend to be softer and thinner.
hair growth.
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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/lumea 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 10 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 Precision Plus технологиясы барлық денедегі, оның
ішінде беттегі (үстіңгі ерін, иек пен жақтағы) қажетсіз түкті екі арнайы
саптамамен алуға мүмкіндік береді.
Philips Lumea Precision Plus бір адамның пайдалануына арналған.
Philips Lumea Precision Plus туралы қосымша ақпаратты www.philips.com/
lumea торабынан қараңыз. Біздің бастапқы беттен үнемі жаңартуларды
тексеріп отырыңыз.
Артықшылықтар
Бұл құралдың мынадай артықшылықтары бар:
Үйде пайдалануға арналған қарқынды импульсті жарық
шығару (IPL) технологиясы
Philips Lumea Precision Plus әдісінде қарқынды импульсті жарық шығару
(Intense Pulsed Light, IPL) деп аталатын жарыққа негізделген технология
қолданылады. IPL технологиясы түкті алу үшін кәсіби сұлулық саласында
да соңғы 15 жыл бойы қолданылып келеді. Philips Lumea Precision
Plus қазір осы инновациялық технологияны үйде қауіпсіз әрі тиімді
пайдалануға мүмкіндік береді.
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Күнделікті тегіс ету үшін түкті қайта шығуын тоқтату
Бұл әдіс түктің қайта шығуын ұзақ уақытқа тоқтатады және теріні
жібектей теп-тегіс етеді. Біздің зерттеулеріміз екі рет қолданғаннан
кейін түктің едәуір азайғанын көрсетті. Жалпы төрт-бес рет
қолданғаннан кейін оңтайлы нәтижелерге қол жеткізді. Әр қолданғаннан
кейін түк тығыздығының азайғаны білінеді. Әсердің қаншалықты жылдам
білінетіні және нәтижелердің ұзақтығы әр адамға байланысты әр түрлі
болады. Толық ақпаратты «Құралды пайдалану» тарауының «Оңтайлы
нәтижелерге қол жеткізу тәсілі» бөлімінен қараңыз.
Сезімтал дене тұстарында да жұмсақ әдіспен
қолданылады
Philips Lumea Precision Plus жетекші дерматологтармен тығыз
байланыста әзірленді және тиімді әрі жеңіл қолдану үшін 2000 әйел
адам денесінің, тіпті ең сезімтал аумақтары мен бетінде тексерілді.
Дербес және икемділікке арналған сымсыз әрекет
Зарядталатын батареялармен жұмыс жасайтын болғандықтан ол
жылжымалы және кез келген жерде пайдаланылады.
Бүкіл денедегі және беттегі түкті алуға арналған ұзаққа
жететін батарея
Толық зарядталған батарея қуаты бүкіл денедегі және беттегі түктерді
(үстіңгі ерін, қолтықтар, бикини тұсы мен тірсектердегі) үздіксіз алуға
мүмкіндік береді.*
*Әр аумақ үшін орташа түк алу уақыттарына және бір пайдаланушы
үшін ұсынылған қарқындылықтар негізінде.
Ауыстырылатын бөлшектер қажет емес, жасырын
шығындар жоқ
Philips Lumea Precision Plus ауыстыруды қажет етпейтін өнімділігі
жоғары шаммен жабдықталған. Бұл шам 100000-нан аса жарық
шығарады және қымбат ауыстырылатын шамдарға ақша үнемдей
отырып, 5 жылдан* аса нәтижелерді үзіліссіз ұстап тұруға мүмкіндік
беруі керек.
*Әр аумақ үшін орташа түк алу уақыттарына және бір пайдаланушы
үшін ұсынылған қарқындылықтар негізінде.
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 меланин
шоғыры осы әдістің 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.
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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 жеткізуге болмайды. Түкті
алу кезінде сол аумақтағы түктер әдетте түк өсу кезеңінің әр түрлі
сатыларында болады. Барлық түкті тиімді алу үшін екі апта сайын
бірнеше рет қайталау керек.
Біртұтас оптикалық сүзгі ультракүлгін жарықтың теріге түспеуін
қамтамасыз етіп, құралдың тері үшін қауіпсіз екеніне кепілдік береді.
Жалпы сипаттама (Cурет 5)
1
2

Ішке орнатылған ультракүлгін сәуле сүзгісі бар жарық шығатын терезе
Саптамалар
Дәлдік саптамасы (барлық дене аумағына, оның ішінде үстіңгі ерінге,
иекке және жаққа қолайлы)
Денеге арналған саптама (дененің мойыннан төмен барлық
аймақтарына жарамды)
3 Саптаманың ішіндегі металл жақтау
4 Қауіпсіздік жүйесі (байланыс қосқышы бар қауіпсіздік сақинасы)
5 Жарық түймесі
6 Қарқындылық шамы (1-5)
7 % Жарық күшін арттыру түймесі
8 ^ Жарық күшін азайту түймесі
9 Зарядталып жатқандығын және батареясы аз екендігін білдіретін жарық
10 Қосу/өшіру түймесі
11 Құрал қабырға розеткасы
12 «Дайын» жарығы
13 Ауа булығы
14 Адаптер
15 Кішкене штепсельдік ұш
Сонымен бірге мыналар кіреді: қорап (SC2003/00) не қалта
(SC2003/11) және тазалағыш шүберек.
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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. 15
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.
Құралды тек берілген адаптер арқылы зарядтаңыз.
Егер құрал немесе адаптер зақымдалған болса, оларды қолданбаңыз.
Адаптердің трансформаторы бар. Басқа штепсельдік ұшпен
алмастыру мақсатында адаптерді кесіп тастамаңыз. Қауіпті жағдай
орын алады.
Адаптер зақымданған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек
түпнұсқасымен ауыстыру керек.
Жарық шығару терезесінің ультракүлгін сүзгісі сынғанда құралды
пайдаланбаңыз.
Қызыл әйнегі сынған дәлдік саптамасын 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.
-- Құралды қорабында не қалтасында сақтаңыз, сонда ол шаң болмайды.
-- Құралды қосулы күйінде қалдырмаңыз. Пайдаланғаннан кейін оны
әрдайым өшіріп қойыңыз.
-- Құралды тікелей күн сәулесі немесе ультракүлгін жарық түсетін жерде
бірнеше сағат қалдырмаңыз.
-- Теріден басқа жерге жарықты қоспаңыз. Ол саптамаларды және/
немесе жарық шығару терезесін қатты зақымдауы мүмкін. Құрал
теріге тиіп тұрғанда ғана қосыңыз.
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Ескерту
-- Көзіңізге зақым келтіріп алмау үшін құралды ешқашан көзіңіздің
айналасына және қасыңыздың жанында пайдаланбаңыз.
-- Бұл құралды теріңіздің түріне қолайлы параметрлерде ғана
пайдаланыңыз. Ұсынылғандардан жоғары параметрлерде пайдалану
тері реакцияларының қаупін және кері әсерлерді арттыруы мүмкін.
-- Бұл құрал жақ сүйектерінен төмен аумақтардағы қажетсіз түкті
ғана жинақтағы екі саптамамен алуға арналған. Оны басқа мақсатқа
пайдаланбаңыз.
Philips Lumea Precision Plus құралының пайдалану
мерзімін азайтпау үшін мыналар есіңізде болсын:
-- Құралды 15°C температурасынан төмен 35°C температурасынан
жоғары жерлерде ұстауға болмайды.
-- Құрал ішкі қызып кету қорғанысымен жабдықталған. Егер құрал
қызып кетсе, жарық жанбайды. Құралды өшірмеңіз, бірақ жұмысты
жалғастырмастан бұрын шамамен 15 минут суытып алыңыз.
-- Құралды тексеру үшін немесе оны жөндеу үшін, оны Philips әкімшілігі
берген қызмет орталығына апарыңыз. Құралды біліксіз адамдарға
жөндету, қолданушыға өте қауіпті жағдай туғызуы мүмкін.
-- «Қолдануға болмайтын жағдайлар» бөлімінде айтылған
жағдайлардың ешқайсысында құралды пайдаланбаңыз.
Philips Lumea Precision Plus құралын кімдерге
пайдалануға БОЛМАЙДЫ?
Philips Lumea Precision Plus барлық адамға арналмаған. Егер мыналардың
біреуі сізге қатысты болса, онда сізге бұл құралды пайдалануға
болмайды!
Қолдануға болмайтын жағдайлар
Егер сіз жүкті болсаңыз немесе бала емізіп жүрсеңіз,
құралды пайдаланбаңыз.
Егер теріңіздің және/немесе түгіңіздің түсі сәйкес
келмесе, яғни төмендегі жағдайларда құралды ешқашан
пайдаланбаңыз:
-- түкті алу аумақтарындағы түктің табиғи түсі ашық, ақ, сұр немесе
қызыл болғанда;
-- теріңіздің түрі VI тип болғанда (теріңіз күнге сирек күйетін не
ешқашан күймейтін болса және теріңіз қап-қара болса; теріңіздің
түсі қоңыр қара не қою түсті болса). Мұндай жағдайда Philips Lumea
Precision Plus пайдаланылса, терінің түссіздену, қатты қызаруы не
күюі сияқты реакциялардың пайда болу қаупі жоғарылайды. Сондайақ, «Құралды пайдалану» тарауының «Ықтимал кері әсерлері және
тері реакциялары» бөлімін қараңыз.
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;
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-- 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;
-- 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® изотретиноинын
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;
-- әр түкті алғанға дейін кемінде 1 апта шаюға мүмкіндік бермейтін
тәртіппен антикоагулянтты дәрілер, оның ішінде аспиринді көп
ішкенде;
-- иммуносупрессорлық дәрілерді ішкен кезде;
Ешқашан құралды мына аумақтарға пайдаланбаңыз:
-- көздің айналасында және қастың жанында;
-- емшекке, іріңдеген жерлерге, кіші жыныс қуыстарына, қынапқа, артқы
тесікке және мұрын қуысы мен құлақтың ішіне;
-- ер адамдар оны ұма мен 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, 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.
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Күннен қарайған, жақында (соңғы 48 сағатта) қарайған
немесе жасанды қарайған теріге құралды 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.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Бұл Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық
стандарттарға сәйкес келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша
дұрыс қолданылса, бүгінгі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес, құрал
пайдалану үшін қауіпсіз.
Зарядтау
Құралды алғаш қолданбас бұрын және батареялары таусылғанда,
оларды толық зарядтаңыз. Батареялардың толық зарядталуына 1 сағат
40 минутқа дейін уақыт кетеді.
Зарядтау шамы қызғылт сары болып жанып, батарея зарядының
аздығын және жақын арада таусылатынын білдірген кезде құралды
зарядтаңыз.
Толық зарядталған батареялар жарық қарқынының 5-деңгейімен
кемінде 370 рет жарық береді.
Әрбір 3- 4 айда құралды ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз да, оны толық
зарядтаңыз.
Құралды мына жолмен зарядтаңыз:
1 Құралды сөндіріңіз.
2 Құралдың кішкене шанышқысын зарядтаушыға енгізіп, адаптерді
қабырғадағы розеткаға енгізіңіз.
,, Құралдың зарядталып жатқандығын білдіріп, зарядтау
жарығы жасыл түсті болып жанып-өшеді.
,, Батареялар толығымен зарядталғанда, батарея шамы үздіксіз
жасыл болып жанады.
Ескертулер:
-- Зарядталып жатқанда адаптер мен құрал жылы болып тұрады. Ол
— қалыпты жағдай.
-- Зарядталып жатқанда құралды пайдалануға болмайды.
-- Бұл құрал батареяны шамадан тыс қызудан қорғау жүйесімен
жабдықталған және бөлме температурасы 40°C асқанда
зарядтамайды.
Зарядтаған уақытта құралды және адаптерді ешқашан жабумен
жаппаңыз.
3 Зарядтап болған соң, қабырғадағы розеткадан адаптерді суырып,
құралдан кішкене шанышқыны шығарыңыз.
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Пайдалануға дайындау
Оңтайлы нәтижелерге және жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін
құрал пайдаланылатын жерлерді төменде сипатталғандай дайындаңыз.
Түкті алу аумақтарды дайындау
1 Түк өсуін тоқтату үшін сол орындағы түкті қырыңыз.
Ескертпе Егер соңғы депиляция кезінде түктерді түптерімен жұлу
(мысалы, түкті жұлу, балауызда, т.б.) әдісін қолдансаңыз, Philips
Lumea Precision Plus құралын пайдаланбас бұрын түктің едәуір қайта
өскенін байқағанша күтіңіз. Қырудың орнына депиляторлық кремдерді
пайдаланбаңыз.
Қырылмаған немесе дұрыс қырылмаған аумақтарға
түкті алудың қалаусыз нәтижелері болатынын ескеріңіз:
-- Жарық шығару терезесі және саптама түктермен және кірмен
ластануы мүмкін. Ластанған жарық шығару терезесі мен саптама
құралдың пайдалану мерзімін және тиімділігін азайтуы мүмкін.
Бұдан басқа, ластану салдарынан күйіктер немесе жарық шығару
терезесі мен саптамаларда пайда болатын қара дақтар түкті алу
кезінде ауыртуы немесе қызару және түстің өзгеруі сияқты теріде
реакциялардың пайда болуына себеп болуы 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 өнімдерден) тазартыңыз.
3 Құралдан, әсіресе, жарық шығару терезесі мен саптамадан
қырылған түкті, шаңды және талшықтарды тексеріңіз. Егер
ластанғанын көрсеңіз, «Тазалау және күтім жасау» тарауындағы
нұсқауларға сәйкес құралды тазалаңыз.
Ескертулер:
-- Егер қырыну жарақатқа не зақымдануға себеп болса, теріңіз
тым сезімтал болуы мүмкін және жарықпен түкті алу кейде
қолайсыздық тудыруы мүмкін.
-- 4-5 қолданыстан кейін түк өсуін тоқтатқанда, құралды қолданбастан
бұрын қырынудың қажеті жоқ.
Жарық қарқынының деңгейін орнату
Philips Lumea Precision Plus — тұтынушының үйде пайдалануына
арналған құрал, оны ауыруды сезуге қатысты жарыққа негізделген кәсіби
құралдармен салыстыруға болмайды. Philips Lumea Precision Plus арқылы
берілетін жарық импульстері кәсіби құралдардікіне қарағанда жұмсақтау,
сондықтан жанға жайлы әрі тиімді болады.
Жарық қарқынын тері мен дене түгі түсіне сәйкестендіріп, ыңғайлы
деңгейді орнатыңыз.
Төменде ұсынылған жарық қарқынының кестесі дұрыс жарық қарқынын
қоюға көмектеседі
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1 Тері мен дене түгі түсіне қолайлы жарық қарқынын анықтау
үшін және бұл әдістің толығымен сізге қолайлылығын тексеру
үшін төмендегі кестені қараңыз (қолайлы болмаса, кестеде «х»
таңбасымен белгіленген).
2 Әрбір дене аумағы және дененің біркелкі бөліктері төмендегі
ұсынылған жарық қарқынының кестесіне сәйкес тиісінше жарық
қарқынын бөлек қажет етуі мүмкін. Бұл әдіс жоғары жарық
қарқынында тиімдірек, бірақ ауырғанын немесе қолайсыздықты
сезінсеңіз, жарық қарқынын азайту керек.
Ескертпе Әр түрлі дене аумақтарына қажетті жарық қарқыны әр
түрлі тері түстеріне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Мысалы,
тірсектердің терісі күн сәулесінің көп тиюінен қолтықтардың
терісінен қоңыр болуы мүмкін.
Терісі қараторы адамдардың терілері көбірек жарық сіңіретіндіктен,
оларда тері тітіркенуіне көбірек ұшырау қаупі бар. Сондықтан оларға
төмен жарық қарқынын қолдану ұсынылады.
Жарық импульсі теріде жылы не ыстық болып сезілуі мүмкін, бірақ
ешқашан ауыртпауы керек. Тері реакцияларын болдырмау үшін
«Құралды пайдалану» тарауының «Ықтимал кері әсерлері және тері
реакциялары» бөлімін қараңыз.
Ұсынылған жарық қарқыны (1-5)
Төмендегі кестеде «x» таңбасықұралдың сізге қолайлы еместігін
білдіреді.
Ақ
(әрқашан
қараятын,
күнге
күймеген)

Ақшыл
сары (тез
қараятын,
күнге аз
күйген)

Ашық қоңыр
(кейде
қараятын,
жақсы күнге
күйген)

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

Қара
қоңыр
(шамалы
қараятын,
өте жақсы
күнге
күйген)

Қоңыр
қара
және
оюлау
(сирек
қараятын,
күнге
қатты
үйген)

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

4/5

4/5

4/5

3/4

1/2/3

x

ақ/сұр/қызыл/
ақшыл ақсары

x

x

x

x

x

x

Тері түсі және
сипаттамалары:

Дене түгінің түсі:

Маңызды
Philips Lumea Precision Plus құралының сізге қолайлылығын тексеру үшін
«Philips Lumea Precision Plus құралын кімдерге пайдалануға болмайды?»
бөлімін қараңыз.
Егер теріңізге табиғи күн сәулесі немесе жасанды қарайту әдісі әсер
етсе, алдыңғы түкті алуға қарағанда ол қараюы мүмкін. Теріңіздің түсіне
қолайлы параметрлерді анықтау үшін жоғарыдағы кестені тексеріңіз.
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Қараю кезіндегі кеңес
Түкті алудан бұрын күн көзіне шығу
-- Егер теріңіз қарайса, тиісті жарық қарқынын анықтау үшін түкті алу
аумағындағы теріні тексеріңіз («Құралды пайдалану» тарауының
«Бірінші рет пайдалану» бөлімін қараңыз). Оны орындамау Philips
Lumea Precision Plus құралымен түкті алып болғаннан кейін теріде
реакциялардың орын алу қаупін тудырады.
-- Құралды пайдаланбастан бұрын күн көзінде қарайғаннан кейін
кемінде 48 сағат күтіңіз. Күн көзінде қараю терінің қараюына себеп
болуы мүмкін және/немесе күюге себеп болуы мүмкін (терінің
қызаруы).
-- Сол 48 сағаттан кейін терінің қалған күн сәулесінен күйгенкүймегенін тексеріңіз. Күннен болған күйік кетпейінше Philips Lumea
Precision Plus құралын пайдаланбаңыз.
-- Күннен болған күйік кеткенде, тиісті жарық қарқынын анықтау үшін
түкті алу аумағындағы теріні тексеріңіз («Құралды пайдалану»
тарауының «Бірінші рет пайдалану» бөлімін қараңыз).
Түкті алудан кейін күн көзіне шығу
-- Түк алынған аумақтарды күн көзіне шығармастан бұрын кемінде
24 сағат күтіңіз. Тіпті 24 сағаттан кейін күн көзіне шығардан бұрын
түгі алынбаған терінің түкті алу салдарынан қызармағанына көз
жеткізіңіз.
-- Күннің көзіне сыртқа шыққанда түкті алудан кейін екі апта бойы түк
алынған аумақтарды жауып алыңыз немесе күннен қорғайтын крем
(SPF 30+) пайдаланыңыз.
-- Түкті алудан кейін бірден түк алынған аумақтарды күн көзіне
қорғансыз шығару салдарынан кері әсерлер қаупі және тері
реакциялары артуы мүмкін. «Құралды пайдалану» тарауының
«Ықтимал кері әсерлері 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 қарайтатын лосьонды пайдалансаңыз, Philips Lumea
Precision Plus құралын пайдаланбастан бұрын жасанды қараюдың
кетуін күтіңіз.
Ескертпе Қажетсіз тері реакциялары туралы қосымша мәліметтерді
«Құралды пайдалану» тарауының «Ықтимал кері әсерлері және тері
реакциялары» бөлімінен қараңыз.
Құралды пайдалану
Теріңізге және денеңіздегі түктің түсіне өте қолайлы жарық
қарқындарын анықтау үшін «Пайдалануға дайындау» тарауының
«Жарық қарқынының деңгейін орнату» бөліміндегі ұсынылған
жарық қарқындарының кестесін қараңыз. Құралды жақсы
жарықтандырылған бөлмеде пайдаланыңыз; ол қабылданатын
жарықтың ашықтығын азайтады. Құралды пайдаланбастан бұрын түкті
алу аумағының түгін қырыңыз («Пайдалануға дайындау» тарауының
«Түкті алу аумақтарын дайындау» бөлімін қараңыз).
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Егер түкті алудан кез келген уақытта шыдамсыз ауырсыну байқалса,
түкті алу қолайлы болғанша жарық қарқынының параметрін
азайтыңыз. Егер аздап қызарғаннан күштірек тері реакцияларын
байқасаңыз, түкті алуды бірден тоқтатып, осы тараудың «Ықтимал
кері әсерлері және тері реакциялары» бөлімін оқып шығыңыз.
Дұрыс саптаманы таңдау
-- Дене саптамасы
Мойыннан төмен дене аумақтарының барлығынан қажетсіз түкті алу
үшін дене саптамасын пайдалануға болады (ерекшеліктерін «Маңызды»
тарауының «Қолдануға болмайтын жағдайлар» бөлімінен қараңыз).
Дене саптамасы 4 см² аумағын жаба алады және аяқ сияқты үлкенірек
аумақтардағы түкті жылдам алуға арнайы жасалған.
Дене саптамасын бетке пайдаланбаңыз.
-- Дәлдікке арналған қосымша бөлшек
Дәлдік саптамасы қосымша біртұтас жарық сүзгісін қамтиды және
оны үстіңгі еріннен, иектен және жақтардан қажетсіз бет түгін аса
қауіпсіз алу үшін пайдалануға болады. Сонымен бірге оны қолтықтар
мен бикини тұсы немесе қиындықпен қол жеткізетін аумақтар сияқты
дененің басқа сезімтал аумақтарында пайдалануға болады.
Ешқашан көздің айналасында және қастың жанында пайдаланбаңыз.
Бірінші рет пайдалану және теріні тексеру
1 Түкті алғыңыз келген аумаққа тиісті саптаманы таңдаңыз.
2 Түкті алғыңыз келген аумаққа жақын аумақты таңдаңыз.
Ескертпе Құралды үстіңгі ерінге, иекке не жаққа пайдаланбастан бұрын,
теріні тексеріп алу үшін құлағыңыздан төмен меңі және түгі жоқ жерді
таңдаңыз.

3 Құралды қосу үшін, қосу/өшіру түймесін басыңыз.
,, Құрал әрдайым ең төменгі параметрде автоматты түрде іске
қосылады.
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4 Теріңіздің түріне ұсынылған ең төменгі күшпен бір жарықты
қолданыңыз (жарықты босату жолдары туралы нұсқауларды
осы тараудың «Кейінгі пайдалану» бөлімінің 6-9 қадамдарынан
қараңыз).
5 Қолайлы сезінгенде (ауырсынбағанда), теріңіздің түріне ұсынылған
ауқым ішінде мәнді бір деңгейге жоғарылатып, әр мәнге бір
жарық қолданыңыз. Бір нүктеде бірден көп жарық қолданбаңыз.
6 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.
Құралды бірінші рет пайдаланғанда, теріңіздің түкті алуға реакциясын
тексеру және жарық негізіндегі түкті алуға үйрену үшін түкті алу
аумағындағы теріні тексеруге кеңес береміз.
Кейінгі пайдалану
1 Әр түкті алудан бұрын, Philips Lumea Precision Plus құралының
саптамаларын, жарық шығару терезесін және саптамаларының
ішіндегі металл жақтауды тазалаңыз. Толық ақпаратты «Тазалау
және күтім жасау» тарауынан қараңыз.
2 Түкті алғыңыз келген аумаққа тиісті саптаманы таңдаңыз.
3 Құралды қосу үшін, қосу/өшіру түймесін басыңыз.
Ескертпе Пайдаланылған кезде құрал мен саптаманың жылығаны
қалыпты жағдай.
4 Теріңіздің сезімталдығына және түкті алу қаншалықты қолайлы
болатынына қарай жарық қарқынын өте ұқыпты таңдау арқылы әр
түкті алуды бастаңыз.
Теріңіз бірнеше себепке байланысты, әсіресе, қарайтудан кейін әр түрлі
күндері/жағдайларда әр түрлі жауап беруі мүмкін. Толық ақпаратты осы
тараудың «Ықтимал кері әсерлері және тері реакциялары» бөлімінен
қараңыз.

5 Жарық қарқынын көбейту үшін % түймесін басыңыз. Жарық
қарқынын азайту үшін ^ түймесін басыңыз.
,, Түймені басқан сайын сәйкес жарық жыпылықтауды бастайды. Бұл
бірнеше секунд уақытты алады.
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6 Құралды теріге 90° бұрыш жасап орналастырыңыз, сонда саптама
мен қауіпсіздік сақинасы теріге тиіп тұрады.

7 Қауіпсіздік сақинасын теріге ақырын басыңыз.
Ескертпе Қауіпсіздік сақинасында құралдың қауіпсіздік жүйесін қосатын
контакт болады. Бұл қауіпсіздік сақинасы теріге тимей абайсызда
қыздырудың алдын алады.

,, Қауіпсіздік сақинасының барлық байланыс қосқышы теріге
тигенде және құрал зарядталғанда, құралдың артындағы «дайын»
шамы жасыл болып жанады. Оған бірнеше секунд кетуі мүмкін.
Кеңес Оңай пайдалану үшін түк алынатын тері аумағын созыңыз.
Терісі жұмсақ аумақтарда барлық байланыс қосқышы тиіп тұруы үшін
құралды басыңқырап ұстау қажет.

8 Жарықты босату үшін жарық түймесін басыңыз. Енді келесі
жарықты босату үшін 2 опция болады:

A

Жарық түймесін басып тұрыңыз. Қауіпсіздік сақинасы толық
тигенде, құрал бір жарықты екіншісінен кейін босатады. Бірден
құрал жанған соң, құралды келесі аумаққа жылжытыңыз. Қауіпсіздік
сақинасының теріге толық басылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұл «Жылжыту және жарық режимі» аяқ сияқты үлкендеу аумақтардағы
түкті алғанда өте қолайлы.
B Әр жарықтан кейін жарықты өшіріңіз. Келесі жарық үшін құралды
алдыңғы жарықтандырылған аумақтың оң жағындағы аумаққа
қойыңыз. Қауіпсіздік сақинасының теріге толық басылып тұрғанына
көз жеткізіңіз.
Бұл «Жылжыту және жарық режимі», айталық, үстіңгі еріндегі,
тізелердегі не өкшелердегі түкті дұрыстап алуға кепілдік береді.
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Ескертпе Бірнеше секундтан кейін құрал жарыққа қайтадан дайын
болады, сондықтан оны жарықтандырғаннан кейін бірден келесі
аумаққа жылжытқаныңызға көз жеткізіңіз.
Бір сеанс кезінде бір аумақтағы түкті бірнеше рет алмаңыз. Ол түкті
алудың тиімділігін жақсартпайды, бірақ тері реакцияларының қаупін
арттырады.
Ескертпе Құралдан шығатын көзге көрінетін жарық теріге түскен
жарықтың шағылысуы және ол көзге зиянсыз болып табылады.
Пайдалану кезінде көзілдірік киюдің қажеті жоқ.
9 Құрал тимеген аумақтар болмауы үшін теріге құралды қойғанда
алдыңғы аумақтардың аздап қабаттасатынына көз жеткізіңіз.
Жарық шығару терезесінен ғана тиімді жарық шығады.
Жарықтардың бір-біріне жақын болып шыққанына көз жеткізіңіз.
10 Жұмысты аяқтағаннан кейін құралды өшіріңіз.
11 Жарық шығару терезесі мен саптамадан түк пен кірді тексеріп,
пайдаланғаннан кейін құралды тазалаңыз («Тазалау және күтім
жасау» тарауын қараңыз).
Пайдалануға арналған нұсқау
Орташа түкті алу уақыты
Дене тұстары

Пайдаланудың шамалас уақыты

Ұсынылған саптама

Қолтықтар

1 минут/қолтық

Дене/Дәлдік саптамасы

Бикини тұсы

1 минут/жақ

Дене/Дәлдік саптамасы

Толық бикини тұсы

4 минут

Дене/Дәлдік саптамасы

1 аяқтың төменгі жағы

8 минут

Дене саптамасы

Толық аяқ

14 минут

Дене саптамасы

Үстіңгі ерін/ иек/ жақтар

1 минут

Дәлдікке арналған қосымша
бөлшек

Ескертпе Жоғарыдағы орташа түкті алу уақыттары зерттеу және
сынақтар барысында қарастырылды. Жеке түкті алу уақыттары әр
адамда әр түрлі болуы мүмкін.
Ескертпе Толық зарядталған батареялар кемінде 5-күшпен 370
рет жарық береді. Құралды пайдалану уақыты түкті алу аумағының
өлшеміне және пайдаланылатын жарық қарқынының мәніне
байланысты.
Арнаулы түкті алу аумақтары
Құрал үстіңгі еріндегі, иектегі, жақтардағы, қолтықтардағы, қолдардағы,
қарындағы, бикини тұсындағы және аяқтардағы қажетсіз түктерді алуға
арналған.
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Құралды аяқтарға пайдалану
Аяқтарыңызға қолайлы параметрлерді көру үшін «Пайдалануға
дайындау» тарауының «Жарық қарқынының деңгейін орнату»
бөліміндегі ұсынылған жарық қарқынының кестесін қараңыз.
-- Өзіңізге қолайлы болуы үшін құралды жоғары-төмен не аяққа
көлденең жылжытуға болады.
Ескертпе Үлкен жіліншік сүйек және тобық сияқты сүйек аумақтары
дененің басқа аумақтарына қарағанда көп сезімтал. Саптаманы осы
аумақтарда қатты басқанда, тері тітіркенуі және қызаруы сияқты
реакциялар теріде көп болуы мүмкін. Осы тараудың «Ықтимал кері
әсерлері және тері реакциялары» бөлімін қараңыз. «Дайын» шамы
жанғанша саптаманы теріге қаттырақ емес, жеткілікті деңгейде
басыңыз.
Кеңес Құрал түк алынған аумақтардың терісінде
із қалдыруы мүмкін. Бұл іздер түк алынған аумақтарды
қай жерде қабаттастыруға болатынын көрсетеді.
Толық зарядталған батарея денені толығымен және беттегі түкті
(үстіңгі ерін, қолтықтар, бикини тұсы және тірсектер) бір реттен алуға
мүмкіндік береді.* Егер тірсектеріңіздегі және сандарыңыздағы түкті алу
үшін құралды пайдалансаңыз, түкті алу кезінде құралды қайта зарядтау
керек болуы мүмкін. Ол — қалыпты жағдай. Құралды пайдалану
уақыты түкті алу аумағының өлшеміне және пайдаланылатын жарық
қарқынының мәніне байланысты.
*Әр аумақ үшін орташа түк алу уақыттарына және бір пайдаланушы
үшін ұсынылған қарқындылықтар негізінде.
Кеңес Көптеген пайдаланушылар аяқтағы түкті алуды
үйде теледидар көру не музыка тыңдау сияқты басқа
әрекеттермен бірге орындайды. Сондай-ақ, бұл
тәжірибені рақаттанатын және демалатын етіп те
істеуге болады.
Құралды бикини тұсында пайдалану
Бикини тұсына қолайлы параметрлерді көру үшін «Пайдалануға
дайындау» тарауының «Жарық қарқынының деңгейін орнату»
бөліміндегі ұсынылған жарық қарқынының кестесін қараңыз.
Негізінде, Philips Lumea Precision Plus бикини тұсындағы түкті
толығымен алуға қауіпсіз әрі жеткілікті деңгейде жұмсақ (мысалы,.
«Бразилиялық» немесе «Голливудтық» стиль үшін). Бикини тұсындағы
қара пигментті, сезімталдау теріге төменірек мәнді пайдаланыңыз.
Құралды ішкі жыныс қуысында, қынапта және артқы тесікте
пайдаланбаңыз. Ашық аумақтағы түкті алғысы келетін ер адамдар
құралды ұмада пайдаланбауы керек.
Ескертпе Гигиеналық себептер үшін басқа дене аумағындағы түкті
алуды бастамастан бұрын пайдаланылатын саптаманы әрдайым
тазалаңыз.
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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 Қолтықтарыңызда оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу
мақсатымен түкті алу аумағы және «дайын» шамы жақсы көрінетін
жерден айнаның алдында тұрыңыз. Қолыңызды көтеріңіз, сосын
алақаныңызды мойныңызға қойып, қолтығыңыздағы теріні созыңыз.
Осылайша қауіпсіздік сақинасын теріге оңай бассаңыз, түкті алу
оңайырақ жүреді.
Ескертпе Шағылысқан жарық көздеріңізге зиянын тигізбейді. Егер
шашыраңқы жарық жағымсыз болса, жарықты жіберген кезде
көздеріңізді жабыңыз.
Құралды бетке (үстіңгі ерін, иек, жақтар) пайдалану
Бетіңізге (үстіңгі ерін, иек, жақтар) қолайлы параметрлерді көру үшін
«Пайдалануға дайындау» тарауының «Жарық қарқынының деңгейін
орнату» бөліміндегі ұсынылған жарық қарқынының кестесін қараңыз.
Үстіңгі еріндегі, иектегі және жақтардағы түкті алу үшін әрдайым тек
дәлдік саптамасын пайдаланыңыз. Ешқашан құралды көздеріңіздің
айналасында немесе қастарыңыздың жанында пайдаланбаңыз. Үстіңгі
еріндегі, иектегі және жақтардағы түкті алғанда, түкті алудан кейін
24 сағат ішінде бетіңізді тікелей күн сәулесіне шығармаңыз. Бетіңізді
тікелей күн сәулесіне шығарсаңыз, түкті алудан кейін келесі екі апта
бойы күннен қорғайтын кремді (SPF 30+) қолданыңыз.
Кеңес Үстіңгі ерінде, иекте және жақтарда оңтайлы нәтижелерге қол
жеткізу мақсатымен түкті алу аумағы және «дайын» шамы жақсы
көрінетін жерден айнаның алдында тұрыңыз.
Кеңес Астыңғы жақ сүйектерінің сызықтарынан қауіпсіздік сақинасын
теріге тигізу және жарық жіберу қиын болуы мүмкін. Тіліңізді тістеріңіз
бен үстіңгі ерініңіздің арасына қойыңыз немесе оны жеңілдету үшін
бетіңізді томпайтыңыз.
Кеңес Шағылысқан жарық көздеріңізге зиянын тигізбейді. Егер
шашыраңқы жарық жағымсыз болса, жарықты жіберген кезде
көздеріңізді жабыңыз.
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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).
-- Барлық түкті сәтті кетіру және түк фолликуласының қайтадан
белсенді болуына жол бермеу үшін бірінші екі айда екі апта
сайын түкті алуды қайталау керек. Теріңіз тегіс болуы керек.
Бұл нәтижелерді қалай сақтап тұруға болатынын анықтау үшін
«Техникалық қызмет көрсету кезеңі» бөлімін оқып шығыңыз.
Техникалық қызмет көрсету кезеңі
-- Теріңіз біркелкі болып қалуы үшін түкті алуды 4-8 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.
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 алудан кейін
түк алынған аумақта 24 сағат бойы жұпар иіссіз дымқылдандырғыш
кремді қолдануға болады.
Сирек кездесетін кері әсерлері:
-- Күйіктер, артық қызару және жұтыну: бұл реакциялар өте сирек
болады. Олар теріңіздің түсіне аса жоғары болатын жарық
қарқынын пайдалану нәтижесі болып табылады. Егер бұл реакциялар
3 күннің ішінде кетпесе, дәрігерге қаралуға кеңес береміз. Тері
толығымен қалпына келгенше күтіп, төменірек жарық қарқынын
пайдаланып отырғаныңызға көз жеткізіңіз.
-- Тері түсінің өзгеруі: ол өте сирек болады. Тері түсінің өзгеруі
жанындағы аумақтан қаралау жамау (гиперпигменттену) немесе
ашықтау жамау (гипопигменттену) болып білінеді. Ол теріңіздің
түсіне аса жоғары болатын жарық қарқынын пайдалану нәтижесі
болып табылады. Егер түстің өзгеруі 2 апта ішінде кетпесе,
дәрігерге қаралуға кеңес береміз. Түстің өзгеруі кетпейінше
және теріңіздің қалыпты түсі қалпына келмейінше, түсі өзгерген
аумақтардағы түкті алмаңыз.
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-- 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.
-- 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 күтім жасау
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.
Ешқашан жарық шығару терезесіне немесе саптамалардың ішіндегі
металл жақтауға сызық түсірмеңіз.
Ескертпе Қауіпсіздік сақинасының байланыс қосқыштарының кірмен
бітеліп қалмауын тексеріңіз.
Ескертпе Жарық шығару терезесін немесе саптамаларды тазалау
мүмкін болмағанда құралды пайдалануды тоқтатыңыз. Ауыстыру үшін
«Қосалқы құралдарға тапсырыс беру» тарауын қараңыз.
1 Құралды сөндіріп, оны суытыңыз.
Ескертпе Жарық шығару терезесі пайдалану кезінде ыстық болады.
Тазалау алдында оның суығанын тексеріңіз.
2 Саптаманы алу үшін саусақтарыңызды жоғарғы және төменгі
жағындағы ойықтарға қойып, ақырын тартыңыз. Саптама оңай
шығуы керек.
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3 Құралда берілген жұмсақ шүберекті аз сумен сулап, онымен мына
бөлшектерді тазалаңыз:
-- жарық шығару терезесі
-- саптамалардың сыртқы беті
-- саптамалардың металл жақтауы
-- дәлдік саптамасындағы қызыл сүзгі әйнек
Ескертпе Егер су дұрыстап тазартпаса, жоғарыда аталған
бөлшектерді тазалауға пайыздық көрсеткіші жоғары спирттің бірнеше
тамшысын пайдаланыңыз.
Ескертпе Ластанған жарық шығару терезесі және/немесе саптама
мына суреттегідей болып көрінуі мүмкін. Құралды әр пайдаланудан
бұрын және кейін және қажет болған кезде осы бөлімдегі нұсқауларға
сәйкес түкті алу кезінде де тазалағаныңызға көз жеткізіңіз.
Кеңес Егер енді саптамалардың жиектерін жинақтағы
тазалағыш шүберекпен тазалау мүмкін болмаса, оның орнына
мақталы таяқшаны пайдаланыңыз. Саптамалардың артында немесе
жарық шығару терезесінде түбіт не талшық қалмағанына көз
жеткізіңіз.
4 Қажет болса, құралдың сыртын құрал жинағында берілген құрғақ
тазалағыш шүберекпен тазалаңыз.
Сақтау
1 Құралды сөндіріп,  оны суытыңыз.
2 Құралды қоймастан бұрын оны тазалаңыз.
3 Құралды жинағындағы қорапқа не қалтаға салыңыз. Дәлдік
саптамасының құралда тұрғанына көз жеткізіңіз.
4 Құралды 0°C пен 60°C аралығындағы құрғақ жерде сақтаңыз.
Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Бұл құрал үшін қосалқы құралдар сатып алу үшін, www.shop.philips.
com/service мекенжайындағы онлайн-дүкенімізге кіріңіз. Онлайндүкен қызметін пайдалану еліңізде мүмкін болмаса, Philips дилеріне
немесе Philips қызмет көрсету орталығына барыңыз. Құрал үшін қосалқы
құралдар алуда қиындықтар болса, еліңіздегі Philips Тұтынушыларды
қолдау орталығына хабарласыңыз. Оның байланыс мәліметтерін
дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табасыз.
Ауыстыралытын бөлшектер
Мына бөлшектер бар:
-- Дене саптамасы
-- Дәлдікке арналған қосымша бөлшек
-- Адаптер
-- Қорап
-- Қалта
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Қоршаған орта
-- Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құралды тұрмыстық қоқыспен
бірге тастамаңыз. Қайта өңдейтін арнайы жинау орнына
тапсырыңыз. Бұл әрекет қоршаған ортаны сақтауға септігін тигізеді.

-- Ішіне орнатылған қайта зарядталатын батарея құрамында қоршаған
ортаға зиянды заттар бар. Құралды тастар немесе арнайы
жинап алатын орынға берер алдында батареяны алып тастаңыз.
Батареяны арнайы батареялар жинайтын орынға өткізіңіз. Егер
батареяны шығарып алу қолыңыздан келмесе, құралды Philips қызмет
орталығына апаруыңызға болады, ондағы адамдар батареяны сіз
үшін алып, оны қоршаған ортаға зияны тимейтін түрде тастайды.
Зарядталатын батареяларды шығару
Қайта зарядталатын батареяларды толығымен отырғанда ғана
шығарыңыз.
1 Құралды адаптерден ажыратыңыз.
2 Батареялардың зарядты толығымен босағанша құралды жұмыс
істетіңіз. Құралды қосып, жарық жіберіңіз.
3 Құралдың түпкі қақпағына біз немесе басқа үшкір зат салып,
түпкі қақпағын тартып шығарыңыз.

4 Тұтқасының түбіндегі екі бұранданы бұрағышпен ағытыңыз.
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5 Тұтқаның төменгі бөлігін алыңыз және құралдың төменгі бөлігіне
қосылған екі сымды қиыңыз.

6 Батареяның коннекторларын батарея терминалдарынан
кемпірауызбен тартып шығарыңыз.

7 Қайта зарядталатын батареяларды құралдан ұзын кемпірауызбен
тартып шығарыңыз.

8 Ықтимал зарядтың қалуына байланысты ақауларды болдырмау
үшін екі сымды бір уақытта кесіңіз.

Кепілдік және қызмет көрсету
Қызмет көрсету жұмыстары немесе ақпарат қажет болса немесе
проблема туындаса, Philips компаниясының www.philips.com/
support веб-торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүниежүзілік
кепілдік кітапшасынан табуға болады. Еліңізде тұтынушыларды қолдау
орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
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Техникалық ерекшеліктер
Моделі: SC2003
Нақты кернеулік

100В-240В

Нақты жиілік

50Гц-60Гц

Нақты кіріс қуаты

7.5Вт

Ток соғудан сақтағыш

II класс Q

Қорғау рейтингі

IP 30 (EN 60529)

Жұмыс істеу жағдайлары

Температура: +15°-тан +35°C аралығы
Қатысты ылғалдылығы: 25% - 95%

Сақтау шарттары

Температура: 0° тан +60°C аралығы
Қатысты ылғалдылық: 5% тан 95% аралығы

Дене саптамасының ауқымы

>570 нм

Дәлдік саптамасының ауқымы

>600 нм

Литий ион батареясы

2 x 3,7 Вольт 1500 мА
Ақаулықтарды жою
Бұл тарауда құралда 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

Құрал жұмыс
істемейді.

Қайта зарядталатын
батареялар бос.

Құралды зарядтаңыз («Зарядтау» тармағын
қараңыз).

Құрал зақымданған.

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

Құрал кенеттен
өшеді.

Қайта зарядталатын
батареялар бос.

Құралды зарядтаңыз («Зарядтау» тармағын
қараңыз).

Зарядтау
кезінде адаптор
қызады.

Бұл қалыпты жағдай.

Ешнәрсе істеудің қажеті жоқ.

Зарядтау жарығы
кішкене шанышқыны
құрал розеткасына
қосқанда жанбайды.

Адаптерді қабырға
розеткасына қосқан
жоқсыз.

Кішкене шанышқыны құрал розеткасына енгізіп,
адаптерді қабырғадағы розеткаға қосыңыз.
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Проблема

Ықтимал себебі

Шешімі

Қабырғадағы ток көзі
істемейді.

Ток көзінің істейтінін тексеру үшін басқа
құралды сол қабырғадағы ток көзіне
қосыңыз. Егер ток көзі істейтін, ал құрал әлі
зарядталмаған болса, еліңіздегі Тұтынушыларға
қолдау көрсету орталығына, Philips делдалына
немесе Philips қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.

Адаптор қабырға
розеткасына және/
немесе кішкене шанышқы
құрал розеткасына дұрыс
енгізілмеген.

Адаптердің қабырға розеткасына және/немесе
кішкене шанышқының құрал розеткасына дұрыс
енгізілгенін тексеріңіз.

Құрал зақымданған.

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

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.

Құралды теріге
қойғанымда «дайын»
жарығы жанбайды.

Саптаманың
Құралды оның барлық контактілері теріге
қауіпсіздік сақинасын
тиетіндей етіп 90° бұрышпен орналастырыңыз.
теріге дұрыс қоймағансыз. Сосын «дайын» шамының жанғанын тексеріп,
жарық түймесін басыңыз.
Егер бұл да нәтиже бермесе, құралды теріге
тиюге оңай болатын денеңіздің тегіс жеріне
қойыңыз, мысалы, білегіңіздің төменгі жағына.
Одан кейін «дайын» жарығының жанып
тұрғанын тексеріңіз. Егер «дайын» жарығы
құралды теріге қойғанда әлі де жанбай тұрса,
еліңіздегі Philips Тұтынушылар орталығына,
дилеріне немесе қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Қауіпсіздік сақинасы
кірлеген.

Қауіпсіздік сақинасын абайлап тазартыңыз.
Егер қауіпсіздік сақинасын дұрыс тазарта
алмайтын болсаңыз, саптаманы ауыстыру
үшін еліңіздегі Тұтынушыларға қолдау көрсету
орталығына, Philips делдалына немесе Philips
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ҚАЗАҚША
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Проблема

Ықтимал себебі

Шешімі

Саптаманы теріме
қойғанымда «дайын»
шамы жанбайды,
бірақ салқындататын
желдеткіш істейді.

Қатты қызып кетуден
қорғау мүмкіндігі іске
қосылған.

Қатты қызып кетуден қорғау мүмкіндігі іске
қосылған болса, вентилятор жұмыс істеп
тұра береді. Құралды ажыратпаңыз және
қолдануды жалғастырудан бұрын оны шамамен
15 минуттай салқындатып қойыңыз. Егер
құралды теріге қойғанда «дайын» жарығы әлі
де жанбаса, еліңіздегі Philips Тұтынушылар
орталығына, дилеріне немесе қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.

«Дайын» жарығы
жасыл, бірақ
жарық түймесі
басылғанда құрал
жарық шығармайды.

Құралды қайта орнату
керек.

Құралды қайта орнату үшін оны ажыратып,
қайта қосыңыз. Егер «дайын» жарығы жасыл
болып, бірақ жарық түймесі басылғанда
құрал жарық шығармаса, еліңіздегі Philips
Тұтынушылар орталығына, дилеріне немесе
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қолдану кезінде
құрал қызады.

Бұл қалыпты жағдай.

Ешнәрсе істеудің қажеті жоқ.

Құралды қосқанымда
ол 1-жарық қарқынын
көрсетпейді.

Құралды қайта орнату
керек.

Құралды қайта орнату үшін оны ажыратып,
қайта қосыңыз. Егер құрал әлі де 1-жарық
қарқынын көрсетпесе, еліңіздегі Philips
Тұтынушылар орталығына, дилеріне немесе
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құралдан жағымсыз
иіс шығады.

Саптама және/немесе
сүзгі әйнек кірлеген.

Қауіпсіздік сақинасын абайлап тазартыңыз.
Егер қауіпсіздік сақинасын дұрыс тазарта
алмайтын болсаңыз, саптаманы ауыстыру
үшін еліңіздегі Тұтынушыларға қолдау көрсету
орталығына, Philips делдалына немесе Philips
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құралды қолданғанда
оның ұқыптылықпен
пайдаланылуын талап
ететін дене тұстарын
қырмағансыз.

Егер түк алынатын аумақта түктер
болса, құралды пайдаланған кезде бұл
түктердің күюі мүмкін. Нәтижесінде,
жағымсыз иіс шығады. Құралды
пайдаланбастан бұрын түк алынатын аумақты
дұрыстап қырыңыз. Егер қырынудан тері
тітіркенсе, түктерді мүмкіндігінше қысқартып,
қолайлы параметрді пайдаланыңыз.

Құралды тозаңды ортада
ұстағансыз.

Бірнеше жарықтан кейін жағымсыз иіс кетеді.
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Проблема

Ықтимал себебі

Шешімі

Тері түкті алу кезінде
әдеттегіге қарағанда
сезімталдау болып
келеді.

Пайдаланылатын жарық
қарқыны тым жоғары.

Құралды дұрыс жарық қарқыны деңгейіне
орнатқаныңызды тексеріңіз. Қажет болған
жағдайда құралды төменгі деңгейдегі жарық
қарқынына орнатыңыз.

Құрал пайдаланылатын
дене тұстарын
қырмағансыз.

Құралды пайдаланбастан бұрын түк алынатын
аумақтарды қырыңыз. Егер қырынудан тері
тітіркенсе, түктерді мүмкіндігінше қысқартып,
қолайлы параметрді пайдаланыңыз.

Жарық шығару
Егер жарық шығару терезесінің ультракүлгін
терезесінің
сүзгісі сынған болса, құралды одан кейін
ультракүлгін сүзгісі сынған. пайдаланбаңыз. Еліңіздегі Тұтынушыларға
қолдау көрсету орталығына, Philips делдалына
немесе Philips қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.

Құралды
пайдаланғанымда
жан шыдатпастай
ауырады.

Құрал зақымданған.

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

Құрал пайдаланылатын
дене тұстарын
қырмағансыз.

Құралды пайдаланбастан бұрын түк алынатын
аумақтарды қырыңыз. Егер қырынудан тері
тітіркенсе, түктерді мүмкіндігінше қысқартып,
қолайлы параметрді пайдаланыңыз.

Құралды пайдалану мүмкін Құралды ішкі жыныс қуысына, қынапқа, артқы
емес дене тұстарына
тесікке, емшекке, іріңдеген жерлерге, еріндерге,
қолданғансыз.
мұрын және құлақтар қуысына, құлақтар мен
қастардың маңайында пайдаланбау керек.
Ер адамдар оны бетінде немесе ұмасында
пайдаланбауы керек.
Өзіңізге өте жоғары
болатын жарық қарқынын
пайдаландыңыз.

Жарық қарқынын өзіңізге ыңғайлы деңгейге
дейін азайтыңыз. «Пайдалануға дайындау»
тарауындағы «Жарық қарқынының деңгейін
орнату» бөлімін қараңыз.

Егер жарық шығару терезесі немесе дәлдік
Жарық шығару терезесі
немесе саптаманың қызыл саптамасының қызыл сүзгі әйнегі сынған
болса, құралды сол саптамамен одан кейін
сүзгі әйнегі сынған.
пайдаланбаңыз. Саптаманы ауыстырту үшін
делдалыңызға немесе Philips қызмет көрсету
орталығына барыңыз немесе Тұтынушыларға
қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрал теріңіздің түсіне
сәйкес келмейді.

Теріңіз тым қара болса, құралды пайдаланбаңыз.
Денеңіздегі түк ақсары, қызыл, сұр не ақ болса
да оны пайдаланбаңыз.

ҚАЗАҚША
Проблема

Ықтимал себебі

Шешімі

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 өте жоғары
болатын жарық қарқынын
пайдаландыңыз.

Келесіде құралды төменгі деңгейдегі жарық
қарқынына орнатыңыз. «Пайдалануға
дайындау» тарауындағы «Жарық қарқынының
деңгейін орнату» бөлімін қараңыз.
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Егер тері реакциясы 3 күннен артық уақытқа
созылса, дәрігерге көрініңіз.
Түкті жою
нәтижелеріне көңілім
толмайды.

Түк алынған
аумақтардың кейбір
бөліктерінде түктер
қайта өсе бастады.

Өзіңізге өте төмен
болатын жарық қарқынын
пайдаландыңыз.

Келесіде құралды жоғарырақ деңгейдегі жарық
қарқынына орнатыңыз.

Құралды пайдаланғанда
жеткілікті түрде
қаусырмалар
жасамағансыз.

Түкті дұрыстап жою нәтижелеріне қол жеткізу
үшін құралды пайдаланғанда қабаттастырып
жасау керек. «Құралды пайдалану» тарауының
«Кейінгі пайдалану» бөліміндегі 9-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.

Құрал денеңіздегі
түктердің және теріңіздің
түсіне сәйкес келмейді.

Егер денеңіздегі түктер ашық сары, қызыл,
сұр немесе ақ болса, құралды пайдаланбаңыз.
Сондай-ақ, қараторы түсті теріге де
құралды пайдалануға болмайды.

Құралды пайдаланғанда
жеткілікті түрде
қаусырмалар
жасамағансыз.

Түкті дұрыстап жою нәтижелеріне қол жеткізу
үшін құралды пайдаланғанда қабаттастырып
жасау керек. «Құралды пайдалану» тарауының
«Кейінгі пайдалану» бөліміндегі 9-қадамды
қараңыз.
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Проблема

Ықтимал себебі

Шешімі

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.
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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/lumea.
Удаление волос при помощи светового импульса — один из наиболее
эффективных методов избавления от нежелательных волос на
теле, обеспечивающий длительные результаты. Он 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 10 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 Precision Plus с двумя специальными
насадками позволяет удалять волосы на всех участках тела, а также на
лице, включая область над верхней губой, подбородок и виски.
Фотоэпилятор Philips Lumea Precision Plus предназначен только для
индивидуального использования.
Дополнительную информацию о фотоэпиляторе Philips Lumea Precision
Plus см. на веб-сайте www.philips.com/lumea. Регулярно проверяйте
наличие обновлений на главной странице веб-сайта.
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Преимущества
Данный прибор обладает следующими преимуществами.
Адаптированная для домашнего использования технология
IPL
В фотоэпиляторе Philips Lumea Precision Plus 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 Precision Plus 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 уже 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
Philips Lumea Precision Plus разработан в тесном сотрудничестве
с ведущими дерматологами. В исследованиях, доказывающих
эффективное и мягкое воздействие прибора даже на самых
чувствительных участках тела и лица, приняли участие более
2000 женщин.
Максимальная свобода и удобство благодаря работе от
аккумуляторов
Поскольку прибор оснащен аккумуляторами, он является портативным
и может использоваться в любом месте.
Большая емкость аккумулятора для полной эпиляции
областей на лице и теле
Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает достаточное
время автономной работы для полной эпиляции областей на лице
и теле (области над верхней губой, подмышечные впадины, линия
бикини и голени) без перерыва на подзарядку.* *Данные получены,
исходя из средних значений времени воздействия и рекомендуемой
интенсивности светового импульса для одного пользователя.
Нет необходимости замены запчастей, никаких скрытых
затрат
Фотоэпилятор Philips Lumea Precision Plus 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.
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*Данные получены, исходя из средних значений времени воздействия
и рекомендуемой интенсивности светового импульса для одного
пользователя.
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 этого метода. 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.

--

Оптимальные результаты удаления волос не могут быть
достигнуты после однократного сеанса, 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.
Встроенный оптический фильтр предотвращает попадание УФ-лучей
на кожу, обеспечивая безопасность проведения процедуры.
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Общее описание (Рис. 5)
1 Стеклянный УФ-фильтр
2 Аксессуары
Прецизионная насадка (подходит для всех участков тела, включая
область над верхней губой, подбородок и виски)
Насадка для тела (подходит для всех участков тела ниже шеи)
3 Металлическая рамка внутри насадки
4 Система безопасности (кольцо безопасности с контактными
переключателями)
5 Кнопка подачи светового импульса
6 Индикаторы интенсивности (1–5)
7 % — кнопка увеличения интенсивности
8 ^ — кнопка уменьшения интенсивности
9 Индикатор зарядки и индикатор низкого заряда аккумуляторов
10 Кнопка включения/выключения
11 Разъем прибора
12 Индикатор готовности к подаче импульса
13 Вентиляционные отверстия
14 Адаптер
15 Маленький штекер
Также входят в комплект: чехол (SC2003/00) или футляр (SC2003/11)
и ткань 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.
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-- Заряжайте прибор только с помощью прилагаемого адаптера.
-- Не используйте прибор или адаптер, если они повреждены.
-- В конструкцию адаптера входит трансформатор.
Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие
штекеры: это опасно.
-- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же
адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
-- Прекратите использование прибора, если стеклянный УФ-фильтр
сломан.
-- Прекратите использование прецизионной насадки, если красное
стекло разбито.
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 или чехле, это поможет защитить его
от пыли.
-- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Всегда выключайте прибор после использования.
-- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей
или УФ-лучей в течение нескольких часов.
-- При срабатывании световых вспышек прибор можно подносить
только к коже. Несоблюдение данного условия может привести
к серьезному повреждению насадок и/или 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.
Использование настроек, интенсивность которых выше
рекомендованного уровня, повышает риск возникновения
аллергических кожных реакций и побочных явлений.
-- Данный прибор с прилагаемыми двумя насадками предназначен
только для удаления нежелательных волос на теле на участках,
расположенных ниже скул. Запрещается использовать его для
других целей.
Во избежание сокращения срока службы фотоэпилятора
Philips Lumea Precision Plus необходимо соблюдать
следующие правила.
-- Температура среду 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, дайте ему остыть в течение
15 минут, а затем возобновите процедуру.
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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.
-- Запрещается использование прибора в случаях, перечисленных в
разделе “Противопоказания”.
Кто НЕ может пользоваться фотоэпилятором Philips Lumea
Precision Plus?
Фотоэпилятор Philips Lumea Precision Plus подходит не для всех.
Если хотя бы одно из следующих положений относится к вам, вы не
можете использовать данный прибор!
Противопоказания
Запрещается использовать прибор во время беременности
или кормления грудью.
Запрещается использовать прибор, если ваш тип кожи и/или
волос не соответствует требованиям для использования
прибора:
-- Если на обрабатываемых участках волосы светло-русые, седые,
пепельные или рыжие (натуральный цвет).
-- Если ваша кожа относится к VI типу (вы редко или никогда не сгораете
на солнце и загораете до очень темного оттенка). В этом случае при
использовании прибора Philips Lumea Precision Plus 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”.
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.
-- 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.
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-- При наличии в анамнезе заболеваний, подавляющих иммунитет
(включая ВИЧ-инфекцию или СПИД).
-- В случае, если у Вас имеются гормональные нарушения,
оказывающие воздействие на рост волос на теле
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, при котором недостаточно
соблюдения минимального периода вымывания (1 неделя)
перед каждой процедурой.
-- При приеме иммуносупрессорных препаратов.
Никогда не используйте прибор на следующих участках.
-- Вокруг глаз и рядом с бровями;
-- На сосках, ареолах, в области малых половых губ, влагалища, ануса,
в ноздрях или ушах.
-- Мужчины не должны использовать прибор в области мошонки и
на лице.
-- 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 (например, рака кожи).
-- 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”.
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Запрещается использовать прибор на коже, обгоревшей
на солнце, на коже, которая недавно (в последние
48 часов) подверглась воздействию солнечных лучей или
воздействию 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.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным
полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям,
приведенным в руководстве пользователя, применение прибора
безопасно в соответствии с современными научными данными.
Зарядка
Перед первым использованием прибора или при полной разрядке
аккумуляторов его необходимо зарядить. Полная зарядка
аккумуляторов занимает примерно 1 час 40 минут.
Зарядите прибор, если во время использования индикатор
зарядки загорается оранжевым светом, что указывает на разрядку
аккумулятора.
Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает генерацию не
менее 370 вспышек при использовании 5 уровня интенсивности света.
Полностью заряжайте прибор каждые 3-4 месяца, даже если прибор
не используется в течение длительного времени.
Зарядите прибор следующим образом:
1 Выключите прибор.
2 Вставьте маленький штекер в прибор и подключите адаптер к
розетке электросети.
,, Мигающий зеленым индикатор зарядки сигнализирует о том, что
прибор заряжается.
,, При полной зарядке аккумуляторов индикатор зарядки ровно
горит зеленым.
Примечания.
-- Во время зарядки адаптер и прибор нагреваются. Это нормально.
-- Во время зарядки прибор использовать нельзя.
-- Данный прибор оснащен системой защиты аккумуляторов от
перегрева и не заряжается, если температура в помещении
превышает 40 °C.
Запрещается покрывать прибор и адаптер во время зарядки.
3 После завершения зарядки извлеките адаптер из розетки
электросети и отключите маленький штекер от прибора.
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Подготовка прибора к работе
Для достижения оптимальных результатов и максимальной
эффективности подготовьте участки, на которых вы намерены
использовать прибор, как описано ниже.
Подготовка обрабатываемых участков
1 При наличии волос выбрейте участки, подлежащие обработке.
Примечание Если во время последней процедуры эпиляции волосы были
удалены с корнем (например, при помощи эпилятора или воска), перед тем
как использовать прибор Philips Lumea Precision Plus, подождите, пока волосы
отрастут. Не используйте вместо бритья кремы-депиляторы.
При обработке участков, где волосы не были сбриты
или были сбриты не полностью, возникают следующие
нежелательные явления.
-- Со временем на стеклянном фильтре и насадке может скопиться
грязь и остатки волос. При загрязнении стеклянного фильтра
и насадки сокращается срок службы и эффективность работы
прибора. Кроме того, выгоревшие/черные точки на фильтре и
насадках, появившееся в результате загрязнения, 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.
2 Очистите кожу и убедитесь, что все волосы сбриты, затем
насухо вытрите ее и удалите излишки жира и масла (которые
могут быть составной частью некоторых косметических средств,
таких как дезодорант, лосьон, духи и крем для/от загара).
3 Проверьте, не загрязнен ли прибор, особенно стеклянный фильтр
и насадка, волосами, пылью или волокнами. При обнаружении
загрязнения очистите прибор согласно инструкциям,
приведенным в главе “Очистка и уход”.
Примечания.
-- Если после бритья на коже остаются ранки или повреждения,
вероятно, у вас чувствительная кожа, и процедура фотоэпиляции
иногда может вызывать неприятные ощущения.
-- Как только волосы перестанут расти (обычно это происходит
после 4—5 процедур), вам больше не нужно бриться перед
использованием прибора.
Выбор уровня интенсивности светового импульса
Прибор Philips Lumea Precision Plus разработан для домашнего
использования и по болевым ощущениям не сравним с
профессиональными приборами для фотоэпиляции. По сравнению с
профессиональными устройствами прибор Philips Lumea Precision Plus
генерирует гораздо более щадящие световые импульсы, что делает
процедуру комфортной и эффективной.
Интенсивность светового импульса устанавливается в соответствии
с цветом кожи и волос на теле, а также в зависимости от
индивидуальных ощущений.
Таблица с рекомендуемыми настройками интенсивности светового
импульса, приведенная ниже, поможет выбрать подходящую
интенсивность светового воздействия
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1 Чтобы определить настройки интенсивности светового
импульса, наиболее подходящие для вашего цвета кожи и
волос на теле, а также удостовериться в том, что данный
метод эпиляции вам подходит, см. таблицу ниже (если данный
метод эпиляции вам не подходит, это обозначается в таблице
символом “x”).
2 Для каждой части тела и даже для каждого отдельного участка
может потребоваться определенная настройка интенсивности,
которую необходимо выбрать в соответствии с таблицей,
приведенной ниже. Данный способ эпиляции наиболее
эффективен при использовании настроек более высокой
интенсивности, однако при появлении дискомфорта или
болезненных ощущений интенсивность светового воздействия
необходимо снизить.
Примечание Рекомендуемая интенсивность светового воздействия для
той или иной зоны может отличаться в зависимости от цвета кожи.
Например, кожа на голени, чаще подверженная воздействию солнца,
может быть темнее, чем кожа в области подмышек.
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. Информацию о предотвращении кожных реакций см.
в главе “Использование прибора”, раздел “Возможные побочные
эффекты и кожные реакции”.
Рекомендованная интенсивность света (1–5)
В таблице ниже символ “x” означает, что прибор для вас не подходит.
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Бежевый
(часто
появляются
ожоги,
слабо
загорает)

Светлокоричневый
(иногда
появляются ожоги,
хорошо
загорает)

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

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

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

темно-русые/свет- 4/5
ло-каштановые/
каштановые/темно-каштановые/
черные

4/5

4/5

3/4

1/2/3

x

белый/седой/
рыжий/светлый
блондин

x

x

x

x

x

Цвета и характеристики кожи:

Белый
(всегда
появляются
ожоги,
не загорает)

Цвет волос на
теле:

x

Важная информация
Чтобы определить, подходит ли вам прибор Philips Lumea Precision
Plus, ознакомьтесь с разделом “Кто не может пользоваться
фотоэпилятором Philips Lumea Precision Plus?”.
Если вы загорали на солнце или использовали средства для
искусственного загара, кожа может стать темнее, чем во время
предыдущих процедур. Чтобы выбрать настройки интенсивности,
подходящие для вашего цвета кожи, ознакомьтесь с таблицей выше.
Советы по эпиляции при наличии загара
Прием солнечных ванн до процедуры
-- Если кожа загорелая, выполните тест на небольшом участке (см.
главу “Использование прибора”, раздел “Первое использование”),
на котором будет проводиться эпиляция, чтобы определить
подходящий уровень интенсивности. Невыполнение такого
теста повышает риск возникновения кожных реакций после
использования фотоэпилятора Philips Lumea Precision Plus.
-- После приема солнечных ванн до использования прибора должно
пройти не менее 48 часов. Солнечные ванны могут вызвать
потемнение кожи (загар) и/или привести к ожогу (покраснение кожи).
-- По истечении 48 часов убедитесь, что на коже нет солнечных
ожогов. Прибор Philips Lumea Precision Plus можно использовать
только после того, как ожоги полностью пройдут.
-- После того как исчезнут следы солнечных ожогов, выполните
тест на участке кожи (см. главу “Использование прибора”, раздел
“Первое использование”), на котором будет проводиться
эпиляция, чтобы определить подходящий уровень интенсивности.
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Прием солнечных ванн после процедуры
-- После проведения процедуры обработанные участки кожи можно
подвергать воздействию солнечного света не менее чем через
24 часа. Но даже по истечении 24 часов необходимо проверить,
не осталось ли на обработанных участках 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 Precision Plus
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 настроек интенсивности, оптимально подходящих
для вашего цвета кожи и волос, ознакомьтесь с таблицей в главе
“Подготовка к использованию прибора”, разделе “Выбор уровня
интенсивности светового импульса”. Используйте прибор в хорошо
освещенном помещении; достаточное количество света сокращает
видимую яркость вспышек. Перед использованием прибора побрейте
область эпиляции (см. главу “Подготовка к использованию прибора”,
раздел “Подготовка обрабатываемых участков”).
Если процедура становится нестерпимо болезненной в какой-либо
момент, снижайте 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.
Выбор насадки
-- Насадка для тела
Насадка для тела может использоваться для удаления нежелательных
волос на теле на участках ниже шеи (исключения см. в главе “Важная
информация”, “Противопоказания”). Площадь воздействия насадки для
тела составляет 4 см² и предназначена для более быстрой обработки
больших областей, например, ног.
Не используйте насадку для тела для удаления волос на лице.
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-- Прецизионная насадка
Прецизионная насадка оснащена дополнительным световым фильтром и
может использоваться для безопасного удаления нежелательных волос
на лице: над верхней губой, на подбородке и висках. Она также подходит
для удаления волос на более чувствительных участках тела, например, в
области подмышек и зоны бикини или в труднодоступных местах.
Не используйте прибор в области вокруг глаз и рядом с бровями.
Первое использование и тест на небольшом участке кожи
1 Выберите насадку, подходящую для области, на которой будет
проводиться эпиляция.
2 Выберите участок, расположенный рядом с областью, на
которой будет проводиться эпиляция.
Примечание Прежде чем использовать прибор для удаления
волос над верхней губой, на подбородке или висках, для проведения
теста выберите участок кожи, на котором нет волос и родинок,
расположенный ниже уха.

3 Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора.
,, Прибор автоматически начинает работу, используя настройку
минимальной интенсивности.

4 Интенсивность светового импульса первой вспышки должна
быть наименьшей из рекомендованных для вашего типа кожи
(для получения рекомендаций, касающихся подачи светового
импульса, см. шаги 6—9 в разделе “Дальнейшее использование” в
этой главе).
5 Пока вы не почувствуете дискомфорт (пока не появятся
болезненные ощущения), повышайте интенсивность на один
уровень в границах значений интенсивности светового импульса,
рекомендованных для вашего типа кожи, и выполняйте по
одной вспышке для каждой настройки. Выполнять более одной
вспышки на одном и том же участке нельзя.
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6 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.
Если вы впервые используете прибор, рекомендуется выполнить тест
на участке коже, на котором будет проводиться эпиляция, чтобы
проверить реакцию кожи на воздействие прибора и привыкнуть к
процедуре фотоэпиляции.
Последующие процедуры
1 Перед каждым использованием проводите очистку насадок,
стеклянного фильтра и металлической рамки внутри насадок
фотоэпилятора Philips Lumea Precision Plus. Для получения более
подробной информации см. главу “Очистка и уход”.
2 Выберите насадку, подходящую для области, на которой будет
проводиться эпиляция.
3 Нажмите кнопку включения/выключения для включения прибора.
Примечание В процессе использования прибор и насадка нагреваются
— это нормально.

4 Перед каждой процедурой тщательно подбирайте настройку
интенсивности светового импульса с учетом уровня
чувствительности кожи и ваших ощущений.
Существует множество причин, по которым в разное время и в
разных ситуациях (особенно после принятия солнечных ванн)
кожа может по-разному реагировать на воздействие прибора.
Дополнительную информацию см. в разделе “Возможные побочные
эффекты и кожные реакции” в этой главе.
5 Для увеличения интенсивности используйте кнопку %. Для
уменьшения интенсивности используйте кнопку ^.
,, После каждого нажатия кнопки начинает мигать
соответствующий индикатор интенсивности. Это занимает
несколько секунд.
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6 Установите прибор под углом 90° к поверхности кожи,
так чтобы насадка и кольцо безопасности касались кожи.

7 Плотно прижмите кольцо безопасности к коже, слегка надавив
на него.
Примечание Кольцо безопасности оснащено контактными
переключателями, которые, вместе с кольцом, формируют систему
безопасности прибора. Кольцо безопасности предотвращает случайное
включение прибора без контакта с кожей.

,, При контакте всех переключателей на кольце безопасности
с кожей индикатор готовности к подаче светового импульса,
расположенный на задней панели прибора, загорится зеленым
светом. Этот процесс может занять несколько секунд.
Совет. Для упрощения процедуры растяните кожу на участке,
подлежащем обработке. При обработке участков с более мягкой
кожей для обеспечения полного контакта переключателей, возможно,
вам придется приложить больше усилий, надавливая на прибор.
8 Для генерации световой вспышки нажмите кнопку подачи
светового импульса. Существует 2 способа генерации
следующей вспышки:
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A

Удерживайте нажатой кнопку подачи светового импульса.
При сохранении контакта кольца безопасности с кожей генерация
вспышек будет происходить с небольшим перерывом. Сразу после
генерации вспышки переместите прибор в другую область.
Кольцо безопасности должно плотно прилегать к коже.
Режим Slide & Flash особенно удобен для обработки больших
областей, например, ног.
B После генерации вспышки отпустите кнопку подачи светового
импульса. Для генерации следующей вспышки поднесите прибор к
области, расположенной максимально близко к месту воздействия
предыдущей вспышки. Кольцо безопасности должно быть плотно
прижато к коже.
Режим Step & Flash гарантирует точное воздействие, например,
в области над верхней губой, колен или лодыжек.
Примечание Через несколько секунд прибор готов к генерации
следующей вспышки, поэтому перемещайте прибор сразу после
генерации вспышки.
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.
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.
9 Чтобы обработать все участки, следите за тем, чтобы
обрабатываемые области пересекались. Действующий световой
импульс поступает только из стеклянного фильтра. Убедитесь,
что области воздействия световых импульсов находятся рядом
друг с другом.
10 Выключите прибор после окончания удаления волос.
11 Проверьте, не загрязнены ли стеклянный фильтр и насадка
остатками волос и пылью, всегда очищайте прибор после
использования. См. главу “Очистка и уход”.
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Руководство по использованию прибора
Среднее время воздействия

Участок

Приблиз. время
воздействия

Рекомендованная насадка

Подмышки

1 минута (1 подмышечная
впадина)

Насадка для тела/прецизионная
насадка

Линия бикини

1 минута с каждой стороны

Насадка для тела/прецизионная
насадка

Зона бикини полностью

4 минуты

Насадка для тела/прецизионная
насадка

Одна голень

8 минут

Насадка для тела

Одна нога полностью

14 минут

Насадка для тела

Область над верхней губой/
подбородок/виски

1 минута

Прецизионная насадка

Примечание Указанные выше средние значения времени воздействия
были получены в ходе исследований и тестирования прибора.
Оптимальное время воздействия является индивидуальным.
Примечание Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает
генерацию не менее 370 вспышек при использовании 5 уровня
интенсивности света. Время использования прибора зависит от
размера обрабатываемого участка и установленной настройки
интенсивности светового импульса.
Области применения
Прибор предназначен для удаления нежелательных волос в области
над верхней губой, на подбородке, висках, в области подмышек,
на руках, животе, в области бикини и на ногах.
Использование прибора для эпиляции ног
Выберите настройку интенсивности светового воздействия,
рекомендуемую для применения при эпиляции ног, в таблице,
приведенной в главе “Подготовка к использованию прибора”,
разделе “Выбор уровня интенсивности светового импульса”.
-- Во время эпиляции ног прибор можно перемещать вверх, вниз или
в стороны, в зависимости от ваших предпочтений.
Примечание Участки, где кости расположены близко к коже (голень,
лодыжки) более чувствительны, чем другие участки тела. Слишком
сильное нажатие на насадку прибора 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.
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Совет. При использовании прибора на коже могут
оставаться следы. С их помощью можно легко определить
место повторного применения прибора.
Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает достаточное
время работы для полной эпиляции областей на лице и теле (области
над верхней губой, подмышечных впадин, линии бикини и голеней)
без перерыва на подзарядку.* При использовании прибора для
полной эпиляции ног может потребоваться подзарядка аккумулятора.
Это нормально. Время использования прибора зависит от размера
обрабатываемого участка и установленной настройки интенсивности
светового импульса.
*Данные получены, исходя из средних значений времени воздействия
и рекомендуемой интенсивности светового импульса для одного
пользователя.
Совет. Многие во время процедуры смотрят телевизор
или слушают музыку. Благодаря этому процесс эпиляции
становится более приятным и расслабляющим.
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”, в
разделе “Выбор уровня интенсивности светового импульса”.
Благодаря безопасному и мягкому воздействию, прибор Philips Lumea
Precision Plus 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.
Примечание Из гигиенических соображений всегда очищайте насадку
перед началом обработки другой области.
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. Таким образом кольцо безопасности
будет находиться в более плотном контакте с кожей, что упростит
проведение процедуры.
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Примечание Отраженный свет не оказывает негативного
воздействия на зрение. Однако если свет вызывает у вас чувство
дискомфорта, нажимая кнопку подачи светового импульса,
закрывайте глаза.
Использование прибора для удаления волос на лице
(область над верхней губой, подбородок, виски)
Выберите настройку интенсивности светового воздействия,
рекомендуемую для применения на лице, в таблице, приведенной в
главе “Подготовка к использованию прибора”, разделе “Выбор уровня
интенсивности светового импульса”.
Для удаления волос над верхней губой, на подбородке и висках
всегда используйте прецизионную насадку. Никогда не подносите
включенный прибор близко к глазам и бровям. При удалении волос
над верхней губой, на подбородке или висках не подвергайте лицо
воздействию прямых солнечных лучей в течение 24 часов после
процедуры. При нахождении на солнце наносите на кожу средство
с высоким фактором защиты (SPF 30+) в течение 2 недель после
процедуры.
Совет. Для достижения оптимальных результатов во время
эпиляции области над верхней губой, на подбородке и висках встаньте
напротив зеркала, чтобы получить хороший обзор области эпиляции и
индикатора готовности к подаче импульса.
Совет. Из-за особенностей строения челюсти достижение полного
контакта кольца безопасности с кожей может быть затруднено.
Для улучшения площади контактной поверхности вставьте язык
между десной и верхней губой или надуйте щеки.
Совет. Отраженный свет не оказывает негативного воздействия на
зрение. Однако если свет вызывает у вас чувство дискомфорта, нажимая
кнопку подачи светового импульса, закрывайте глаза.
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
сохранения достигнутого результата ознакомьтесь с главой
“Поддерживающий уход”.
Поддерживающий уход
-- Для поддержания гладкости кожи рекомендуем повторять
процедуру раз в 4—8 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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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
использования слишком высокой для вашего цвета кожи
интенсивности светового импульса. Если нормальный цвет кожи не
восстановится через 2 недели, рекомендуем обратиться к врачу.
Не применяйте прибор на таких участках, пока нормальный цвет
кожи не восстановится.
-- 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”.
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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 чистки прибора губки с абразивным
покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа
бензина или ацетона.
Защищайте от царапин стеклянный фильтр и металлическую рамку
внутри насадок.
Примечание Следите, чтобы контактные переключатели кольца
безопасности не засорились.
Примечание Прекратите использование прибора, если стеклянный
фильтр или насадки больше не поддаются очистке. Для приобретения
запасных частей ознакомьтесь с главой “Заказ аксессуаров”.
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, поставьте пальцы в углубления в верхней
и нижней части и осторожно потяните на себя. Насадка должна
легко отсоединиться.
3 Несколькими каплями воды смочите мягкую ткань, входящую в
комплект прибора, и очистите с ее помощью следующие части:
-- стеклянный фильтр
-- внешние поверхности насадок
-- металлическую рамку внутри насадок
-- красное стекло фильтра внутри прецизионной насадки
Примечание Если очистки водой недостаточно, смочите ткань
несколькими каплями высокопроцентного изопропилового спирта и
очистите перечисленные выше части.
Примечание Загрязненный стеклянный фильтр и/или насадка могут
выглядеть, как на этом изображении. Очищайте прибор каждый раз
до и после использования, а также во время использования (если это
необходимо) в соответствии с инструкциями, приведенными в этом
разделе.
Совет. Если насадки не удается очистить с помощью входящей в
комплект ткани для очистки, используйте ватную палочку.
Убедитесь, что на насадках или фильтре нет пыли и волокон.
4 При необходимости протрите внешнюю поверхность прибора
сухой мягкой тканью, входящей в комплект.
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Хранение
1 Выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте ему остыть.
2 Очистите прибор перед тем, как убрать его на хранение.
3 Положите прибор в чехол или футляр, входящий в
комплектацию. Прецизионная насадка должна быть установлена
на приборе.
4 Храните прибор в сухом месте при температуре от 0°C до 60°C.
Заказ аксессуаров
Для приобретения принадлежностей для данного прибора посетите
наш интернет-магазин по адресу www.shop.philips.com/service.
Если в Вашей стране данный магазин отсутствует, обратитесь в
торговую организацию Philips или в сервисный центр Philips. Если у
Вас возникли вопросы относительно заказа принадлежностей для
прибора, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в Вашей
стране. Контактная информация указана на гарантийном талоне.
Заменяемые детали
В продаже имеются следующие детали:
-- Насадка для тела
-- Прецизионная насадка
-- Адаптер
-- Футляр
-- 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.

-- Аккумуляторы содержит вещества, загрязняющие окружающую
среду. После окончания срока службы прибора и передачи его
для утилизации, аккумуляторы необходимо извлечь. Аккумуляторы
следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при
извлечении аккумуляторов возникли затруднения, можно передать
прибор в сервисный центр Philips, где аккумуляторы извлекут и
утилизируют безопасным для окружающей среды способом.
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Извлечение аккумулятора
Аккумуляторы необходимо извлекать, когда они полностью
разряжены.
1 Отключите прибор от адаптера.
2 Оставьте прибор включенным до полной разрядки
аккумуляторов. Включите прибор, используйте функцию
генерации вспышки до тех пор, пока прибор не выключится.
3 Вставьте шило или другой заостренный предмет в нижнюю
часть крышки и снимите нижнюю крышку.
4 Отверните винты в нижней части ручки при помощи отвертки.

5 Снимите нижнюю часть ручки и отрежьте два провода,
соединяющие нижнюю часть с прибором.

6 С помощью пассатижей отсоедините разъемы от клемм
аккумуляторов.

7 Извлеките аккумуляторы из прибора при помощи пассатижей.
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8 Перережьте оба провода одновременно, чтобы избежать
возможной поломки вследствие остаточного разряда.

Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы или при необходимости получения
сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips
www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки
потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан
на гарантийном талоне). Если в вашей стране подобный центр
отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
Технические характеристики
Модель SC2003
Номинальное напряжение

100–240 В

номинальная частота

50–60 Гц

Потребляемая мощность

7,5 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 25 % до 95 %

Условия хранения

Температура: от 0° до +60°C
Относительная влажность: от 5% до 95%

Спектральный диапазон воздействия насадки для
тела

>570 нм

Спектральный диапазон воздействия
прецизионной насадки

>600 нм

Литий-ионный аккумулятор

2 x 3,7 В 1500 мА/ч
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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.

Проблема

Возможная причина

Способы решения

Прибор не работает.

Аккумуляторы разряжены.

Зарядите аккумуляторы прибора (см.
главу “Зарядка”).

Прибор поврежден.

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

Прибор внезапно
автоматически
выключается.

Аккумуляторы разряжены.

Зарядите аккумуляторы прибора (см.
главу “Зарядка”).

Адаптер нагревается в
процессе зарядки.

Это нормально.

Не требуется никаких действий.

Индикатор зарядки не
включается после того,
как маленький штекер
вставлен в разъем
прибора.

Адаптер не подключен к
розетке электросети.

Вставьте маленький штекер в разъем
прибора и подключите адаптер к
розетке электросети.

Розетка электросети
неисправна.

Для проверки исправности розетки
электросети подключите к ней другой
прибор. Если розетка исправна, но
прибор по-прежнему не работает,
обратитесь в центр поддержки
потребителей в вашей стране, в
торговую организацию Philips или в
сервисный центр Philips.

Адаптер неправильно
вставлен в розетку
электросети и/или
маленький штекер
неправильно вставлен в
разъем прибора.

Убедитесь, что адаптер правильно
вставлен в розетку электросети и/или
маленький штекер правильно вставлен в
разъем прибора.

Прибор поврежден.

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

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.

После того как прибор
помещен на кожу,
индикатор готовности
к подаче импульса не
загорается.

Насадка с кольцом
безопасности неправильно
приложена к коже.

Поставьте прибор под углом 90° к
поверхности кожи, все переключатели
контактов должны касаться кожи.
Убедитесь, что загорелся индикатор
готовности к подаче импульса, 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 загорается, обратитесь в центр
поддержки потребителей в вашей
стране, в торговую организацию Philips
или в сервисный центр Philips.

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

Кольцо безопасности
загрязнено.

Осторожно очистите кольцо
безопасности. Если не удается тщательно
очистить кольцо безопасности,
обратитесь в центр поддержки
потребителей в вашей стране, в торговую
организацию Philips или в сервисный
центр Philips для замены насадки.

Включена система защиты
от перегрева.

При включении системы защиты от
перегрева вентилятор продолжает
работать. Не выключайте прибор, дайте
ему охладиться около 15 минут, затем
возобновите сеанс. Если после того как
прибор помещен на кожу, индикатор
не загорается, 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

Необходимо сбросить
Индикатор готовности
к подаче импульса горит настройки прибора.
зеленым, однако, прибор
не выполняет вспышку
при нажатии кнопки
светового импульса.

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

Во время использования Это нормально.
прибор нагревается.

Не требуется никаких действий.

При включении
прибора не
загорается индикатор
интенсивности света 1.

Необходимо сбросить
настройки прибора.

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

При работе прибора
ощущается странный
запах.

Насадка и/или стеклянный
фильтр загрязнены.

Осторожно очистите насадку. 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.

Подлежащий обработке
участок не выбрит как
полагается.

Если на участке, подлежащем обработке,
имеются волосы, они могут сгорать во
время работы прибора. В результате
вы ощущаете странный запах. Для
упрощения процедуры выбрейте этот
участок перед использованием прибора.
Если бритье вызывает раздражение
кожи, с помощью триммера подровняйте
волосы как можно короче, а затем
установите подходящую настройку.

Прибор хранился в пыльном После подачи нескольких световых
помещении.
импульсов странный запах исчезнет.
Во время процедуры
кожа становится более
чувствительной, чем
обычно.

Установленная
интенсивность светового
импульса слишком высокая.

Проверьте, правильно ли выбран
уровень интенсивности светового
импульса. При необходимости
установите более низкую интенсивность.
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Проблема

При использовании
прибора я испытываю
нестерпимую боль.

87

Возможная причина

Способы решения

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.

Стеклянный УФ-фильтр
сломан.

Если стеклянный УФ-фильтр сломан,
прекратите использование прибора.
Обратитесь в центр поддержки
потребителей в вашей стране, в
торговую организацию Philips или в
сервисный центр Philips.

Прибор поврежден.

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.

Вы обрабатывали участок,
для которого прибор не
предназначен.

Нельзя использовать прибор в области
малых половых губ, влагалища, ануса,
сосков, ареол, губ, в носу и ушах, рядом
с бровями и глазами. Не допускается
использование прибора мужчинами на
лице и в области мошонки.

Вы установили слишком
высокую для вас
интенсивность светового
импульса.

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

Стеклянный фильтр или
красное стекло фильтра
насадки сломаны.

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

Прибор не подходит для
вашего цвета кожи.

Не используйте прибор, если у вас
слишком темная кожа. Также прибор
нельзя использовать, если волосы на
теле светло-русые, рыжие, пепельные
или седые.

88

РУССКИЙ
Проблема

Возможная причина

Способы решения

После процедуры
обработанные области
краснеют.

Небольшое покраснение
— нормальная, безопасная
реакция, которая быстро
проходит.

Не требуется никаких действий.

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

Вы установили слишком
высокую для вас
интенсивность светового
импульса.

В следующий раз используйте более
низкую интенсивность. См. главу
“Подготовка к использованию прибора”,
раздел “Выбор уровня интенсивности
светового импульса”.
Если кожная реакция продолжается
более 3 дней, обратитесь к врачу.

Результаты эпиляции
неудовлетворительны.

Вы установили слишком
низкую для вас
интенсивность светового
импульса.

В следующий раз выберите более
высокую интенсивность светового
импульса.

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 9.

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.

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.

РУССКИЙ
Проблема

Возможная причина

Способы решения

В некоторых местах
на обработанных
участках рост волос
возобновляется.

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 9.

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.
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