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Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To benefit fully from the support that Philips
offers, register your product at www.philips.com/lumea.
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Before you use Philips Lumea Comfort for
the first time, please read the whole user
manual. Pay special attention to all warnings
and safety precautions and follow them
strictly during use.
What is Philips Lumea Comfort?
Philips Lumea Comfort is a light-based device for
long-term hair removal, designed for home use.

Device description (Fig. 1)
1 Intensity button
2 Intensity lights
3 READY/skin color warning light
4 Device socket
5 Skin contact surface
6 Light exit window
7 Skin color sensor
8 Flash button
9 Adapter
10 Small plug of AC adapter cord
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Box contents
When you open the box, you find it contains the
following parts:
1 Philips Lumea Comfort device
2 AC cord adapter
3 This user manual
Intended use of Philips Lumea Comfort
Philips Lumea Comfort is intended for the removal
of unwanted hair. Philips Lumea Comfort is intended
to effect long-term or permanent results. Permanent
results are defined as a long-term stable reduction in the
number of hairs regrowing after a treatment regime.
Philips Lumea Comfort may be used to remove
unwanted body hair. Ideal body areas for use of
Philips Lumea Comfort include the underarms, bikini
line, arms and legs.
Safety with Philips Lumea Comfort
With Philips Lumea Comfort safety comes first.
HPL technology offers superior safety with
lower energy level
Home Pulsed Light technology is able to achieve
long-term hair removal results at a fraction of the
energy level used in other light-based hair removal
equipment. The low energy used in Philips Lumea
Comfort reduces its potential to cause harm or
complications, and contributes to your overall safety.
Philips Lumea Comfort protects your eyes
The Philips Lumea Comfort has a built-in safety
feature for eye protection. It has been designed
so that a light pulse cannot be emitted when the
treatment surface is facing open air. The pulse button
only works when the treatment surface is in full
contact with the skin.
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Philips Lumea Comfort protects your skin
Philips Lumea Comfort comes with a skin color
sensor that only enables use on lighter skin colors to
ensure skin safety.
The 0.35x1.2in (0.9X3cm) light exit window through
which pulses of light are delivered is recessed in
the treatment surface. This enables Philips Lumea
Comfort to protect your skin by avoiding direct
contact between the light exit window and the skin
Contraindications

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Read Before Use!
Philips Lumea Comfort is not designed for everyone.
Please read and consider the information in the
following section before use. For further information
and personalized advice, you may also visit www.
philips.com/lumea.
If you are unsure Philips Lumea Comfort
is safe for you to use, please consult your
physician or dermatologist.
DO NOT USE Philips Lumea Comfort if you
have a naturally dark skin color!
Philips Lumea Comfort removes unwanted hair by
selectively addressing hair pigment. Varied quantities
of pigment also exist in the surrounding tissue
of skin. The quantity of pigment in a particular
person’s skin, which is manifested by their skin color,
determines the degree of risk they are exposed to
when they use this device.
Treating dark skin with Philips Lumea Comfort can
result in adverse effects such as burns, blisters, and
skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).
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- DO NOT USE Philips Lumea Comfort on
naturally dark skin!
A unique skin color sensor is incorporated in Philips
Lumea Comfort. It measures the color of the skin
to be treated at the beginning of each session and
occasionally during the session. This skin color sensor
ensures that a pulse will be emitted only on suitable
skin colors.
DO NOT USE Philips Lumea Comfort on
tanned skin or after recent sun exposure!
Tanned skin, particularly after sun exposure, contains
large quantities of the pigment melanin. This applies
to all skin types and colors, including those that
do not seem to tan quickly. The presence of large
quantities of melanin exposes the skin to higher risk
when using Philips Lumea Comfort.
Using Philips Lumea Comfort on skin that has been
recently exposed to sunlight can result in adverse
effects such as burns, blisters, and skin color changes
(hyper- or hypo-pigmentation).
- DO NOT USE Philips Lumea Comfort on
tanned skin or after sun exposure! Such
use can cause burns or skin injury.
- Avoid exposure to the sun for 4 weeks
before your treatment with Philips Lumea
Comfort!
Never use Philips Lumea Comfort around
or near the eyes - Philips Lumea Comfort is
not recommended for facial treatment.
Philips Lumea Comfort is not effective on naturally
white, gray, blond and red body hair. If your body
hair is of these colors, the device does not work
on you.
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When to avoid using Philips Lumea Comfort
Certain conditions may prevent the use of Philips
Lumea Comfort temporarily. DO NOT USE THE
DEVICE if any of the following currently applies
to you:
- If you are pregnant or nursing.
- If you were exposed to strong sunlight or an
artificial tanning machine during the past 4 weeks.
- If you have a tattoo or permanent makeup on the
area to be treated.
- If you have dark spots, such as large freckles,
birthmarks, moles or warts in the area to be
treated.
- If you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds
or active infections in the area to be treated.
- If you have a history of a history of kelodial
scar formation, a known sensitivity to light
(photosensitivity) or are taking medication that
makes the skin more sensitive to light, including
non-steroidal anti-inflammatory agents, (e.g.,
aspirins, ibuprofens, acetaminophen), tetracyclines,
phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyluraes,
sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine,
griseofulvin, Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), BetaHydroxi Acids (BHAs), Retin-A®, Accutane® and/
or topical retinoids.
- If you have abnormal skin conditions due to
diabetes, for example. or another systemic or
metabolic disease.
- If you are currently or have recently been treated
with Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi
Acids (BHAs), Retin-A®, Accutane® (isotretinoin),
topical retinoids, azelaic acid.
- If you have been treated with Accutane®
(isotretinoin) within the past 6 months.

14

ENGLISH
- If you have been on a steroid regimen within the
past 3 months.
- If you have a history of herpes outbreaks in the
treatment area, unless you have consulted your
physician and received preventive treatment
before you start using the device.
- If you suffer from epilepsy.
- If you have an active implant, such as a pacemaker,
incontinence device, insulin pump, etc.
- If you have a disease related to photosensitivity,
such as porphyria, polymorphic light eruption,
solar urticaria, lupus, etc.
- If you have a history of skin cancer or potential
skin malignancies.
- If you have received radiation therapy or
chemotherapy treatments within the past 3 months.
- If you have any other condition which in your
physician’s opinion would make it unsafe for you
to be treated.
If you are unsure Philips Lumea Comfort
is safe for you to use, please consult your
physician or dermatologist.
Precautions - How to use Philips Lumea
Comfort safely
Choose the intensity level carefully
Intensity level refers to the intensity of the pulse
emitted onto your skin during use, from the lowest
level to the highest level. The intensity lights around
the intensity button indicate the intensity level
at which the device is set. As the intensity level
increases, so do the results as well as the risk of side
effects (see chapter ‘Risks of using Philips Lumea
Comfort’).
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Always start using Philips Lumea Comfort
at the lowest intensity level!
Only if you experience little or no discomfort during
and after use of Philips Lumea Comfort at the
lowest intensity level, raise the intensity by one level
the next time you use the device and so on for each
subsequent session.
For detailed instructions on setting the intensity level,
see section ‘Treating with Philips Lumea Comfort’ in
chapter ‘How to use Philips Lumea Comfort’.
Avoid adverse effects!
- Do not treat the same area of skin more than
once during a session!
- Avoid overlapping pulses!
- If your skin blisters or burns, STOP USING
THE DEVICE IMMEDIATELY!
Avoid complications after use!
- Do not expose treated areas of skin to the sun.
Sun exposure includes constant unprotected
exposure to direct sunlight for over 15 minutes, or
constant unprotected exposure to diffuse sunlight
for over 1 hour. To protect recently treated skin
when exposed to sunlight, be sure to apply a
sunscreen with SPF 30 or higher thoroughly for
2 weeks after each hair removal session.
- Always shave the area to be treated and make
sure that the skin is clean and dry before you use
the device.
- Cover birthmarks and tattoos before treatment.
- Cover dark brown or black spots, such as large
freckles, birthmarks, moles or warts before
treatment.
- Never look directly at light coming out of the light
exit window of the device.
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- Do not use the device on nipples and genitals
(male or female).
- Do not use the device on any body site where
you might later want hair.
- Do not use the device for any other purpose than
hair removal.
- Never emit a pulse into open space. Always make
sure the skin contact surface is in full contact with
the skin during treatment.
- Remove the skin contact surface from the skin if
either the skin or the surface is too hot.
- Never use flammable liquids such as alcohol
(including perfumes, sanitizers, or other substances
containing alcohol) or acetone to clean the skin
before you use the device.
- Use of the device may cause temporary
pigmentation changes (see chapter ‘Risks of using
Philips Lumea Comfort’).
- Keep this device out of the reach of children. Do
not use the device on children or allow children
to use it.
Reducing the risk of injury
As with any electrical device, certain precautions
must be taken to ensure your safety when using
Philips Lumea Comfort.
- No modification of the device is allowed!
- Keep Philips Lumea Comfort away from water. This
is an electrical device. As such, it should always be
kept away from water. Do not place or store Philips
Lumea Comfort where it can fall or be pushed into
a tub, sink or any other vessel containing water. Do
not place in, or drop into water or any other liquid.
This may cause electrocution!
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- Do not use Philips Lumea Comfort while bathing.
- Do not use Philips Lumea Comfort if it becomes
damp or wet.
- Do not reach for Philips Lumea Comfort if it has
fallen into water. Unplug Philips Lumea Comfort
immediately if it has fallen into water.
- Keep Philips Lumea Comfort away from
water!
- Never open Philips Lumea Comfort! Do
not attempt to open or repair Philips Lumea
Comfort. Opening the device may expose you to
dangerous electrical components and to intense
light, either of which may cause bodily damage
and/or eye injury.
- Do not attempt to open or repair your
Philips Lumea Comfort. Always have the
device repaired by an authorized Philips
repair center.
- If you try to open Philips Lumea Comfort, you
may also damage the device. Opening the device
will void your warranty. Please visit
www.philips.com/support or call 1-800-243-7884
for assistance if you have a broken or damaged
device in need of repair.
- Use Philips Lumea Comfort only for its intended
purpose and as described in this user manual.
- Do not use the device if you see or smell smoke
during use.
- Do not use the device if it does not work
properly or if it appears damaged.
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- Do not use the device if the fan vent in the skin
contact surface is cracked, detached or missing.
- Do not use the device if the skin color sensor is
cracked or broken.
- Do not use the device if the outer shell is cracked
or coming apart.
- Always unplug the device from the electrical
outlet immediately after use.
- Always unplug the device before cleaning.
- Do not use the device with any attachments or
accessories not recommended by Philips.
- Philips Lumea Comfort must be operated only
with its designated adapter. For details on the right
adapter, see chapter ‘Specifications’.
- Never leave the device unattended when plugged
into an electrical outlet.
- Do not operate the device if it has a damaged
cord or adapter. Keep the cord away from heated
surfaces.
- This device is not suitable for use in the presence
of flammable anaesthetic mixtures with air, oxygen
or nitrous oxide.
Risks of using Philips Lumea Comfort
Side effects and complications associated with the
use of Philips Lumea Comfort are uncommon.
However, every cosmetic procedure, including those
designed for home use, involves some degree of risk.
Therefore, it is important that you understand and
accept the risks and complications that can occur
with pulsed light hair removal systems designed for
home use.
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Adverse event

Stacking or
overlapping of
multiple pulses

Likelihood
of adverse
event

Adverse effect

Likelihood of
the adverse
effect

minor

Minor skin
discomfort

minor

Skin redness

minor

Increased skin
sensitivity

minor

Skin wounds and
burns

rare

Scarring

rare

Pigment changes

rare

Excessive redness
and swelling

rare

Infection

negligible

Bruising

negligible

Minor skin discomfort
Although home pulsed light hair removal is generally
very well-tolerated, most users feel some mild
discomfort during use. This minor discomfort is
usually described as being a mild stinging sensation
on the treated skin areas. The stinging sensation
usually lasts during release of the pulse or for a few
minutes after release of the pulse. Anything beyond
this minor discomfort is abnormal and means that
either you should not continue to use the device
because you are unable to tolerate its hair removal
method, or that the intensity level is set too high.
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Skin redness
Your skin may become red right after using Philips
Lumea Comfort or within 24 hours of using Philips
Lumea Comfort. Redness generally clears up within
24 hours. Consult your physician if redness does not
go away within 2 to 3 days.
Increased skin sensitivity
The skin of the treated area is more sensitive so you
may encounter dryness or flaking of the skin.
Skin wounds and burns
Very rarely, burns or wounds to the skin can occur
following use of the device. The burn or wound can
require a few weeks to heal and, extremely rarely,
may leave a noticeable scar.
Scarring
Although very rare, scarring may occur. Usually when
scarring occurs, it is in the form of a flat and white
lesion on the skin (hypotrophic). However, it can be
large and red (hypertrophic) or large and extend
beyond the margins of the injury itself (keloid).
Subsequent aesthetic treatments may be required to
improve the appearance of the scar.
Pigment changes
Philips Lumea Comfort targets the hair shaft, in
particular the pigmented cells in the hair follicle and
the hair follicle itself. Nevertheless, there is risk of
temporary hyperpigmentation (increased pigment
or brown discoloration) or hypopigmentation
(whitening) to the surrounding skin. This risk of
changes in skin pigmentation is higher for people
with darker skin color.
Usually discoloration or changes to skin pigment
are temporary and hyperpigmentation or
hypopigmentation rarely occur.
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Excessive redness and swelling
In rare cases, treated skin may become very red and
swollen. This is more common in sensitive areas of
the body. The redness and swelling should subside
within 2 to 7 days. Application of ice may help to
reduce the swelling. Gentle cleansing of the skin is
allowed, but exposure to the sun should be avoided.
Infection
Infection of the skin is exceedingly rare. However,
it is a possible risk following a skin burn or wound
caused by treatment with Philips Lumea Comfort.
Bruising
Very rarely, use of Philips Lumea Comfort may cause
blue-purple bruising that may last 5 to 10 days. As
the bruising fades, there may be a rust-brown
discoloration of the skin (hyperpigmentation).
Treatment plan and effectiveness
A typical full hair growth cycle may take 18-24
months. During this time, multiple treatments with
Philips Lumea Comfort may be required in order to
achieve permanent hair removal.
The effectiveness of hair removal varies from person
to person according to body area, hair color and
how the Philips Lumea Comfort is used.
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Treatment plan
The typical treatment plan during a full hair
growth cycle:
- Treatments 1 - 4 : Plan 2 weeks apart
- Treatments 5 - 7: Plan 4 weeks apart
- Treatments 8 and after: Treat as needed until
decided results are achieved.
Expected treatment outcome
The treatments take place at a light fluence of
3 - 4.5 J/cm².
Expected treatment outcome for light
brown to brown hair

Body area

Average no. of
treatments, approx 4
weeks apart

Effectiveness (% of hair
removal/regrowth)

Lower or upper
legs

10 - 12

60%

Arms

10 - 12

50%

Bikini line

10 - 12

60%

Underarms

10 - 12

55%
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Expected treatment outcome for brown to
black hair
Body area

Average no. of
treatments, approx 4
weeks apart

Effectiveness (% of hair
removal/regrowth)

Lower or upper
legs

8 - 10

70%

Arms

8 - 10

60%

Bikini line

8 - 10

70%

Underarms

8 - 10

65%

Notes
When looking at the tables above, please bear in
mind the following:
- Individual response depends on hair type as well
as biological factors that may affect hair growth
patterns. Some users may respond quicker or
slower than the average number of treatments.
- You cannot expect permanent hair removal in one
or two treatment sessions. The duration of the
resting period for hair follicles also depends on
the body area.
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Expected treatment outcome for hair removal

Fitzpatrick
skin type

Hair
color

Light
fluence
[Jcm²]

Anatomic
area of
the body

Average
number
of treatments

Effectiveness (%
of hair
removal/
regrowth)

I-VI

Light
brown
to
brown

3-4.5

Lower
or upper
legs

Session
10-12,
approx.
4 weeks
apart

60% hair
reduction

I-VI

Brown 3-4.5
to black

Arms

50% hair
reduction

Bikini line

60% hair
reduction

Underarms

55% hair
reduction

Lower
or upper
legs

Session
8-10,
approx.
4 weeks
apart

70% hair
reduction

Arms

60% hair
reduction

Bikini line

70% hair
reduction

Underarms

65% hair
reduction
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Notes
When looking at the tables above, please bear in
mind the following:
- Individual response depends on hair type as well
as biological factors that may affect hair growth
patterns. Some users may respond quicker or
slower than the average number of treatments.
- You cannot expect permanent hair removal in one
or two treatment sessions. The duration of the
resting period for hair follicles also depends on the
body area.
How to use Philips Lumea Comfort
Philips Lumea Comfort setup
1 Remove the Philips Lumea Comfort device and
other parts from the box.
2 Plug the AC cord into the device socket of the
Philips Lumea Comfort device.
3 Plug the adapter into an electrical outlet.
4 All 6 lights blink on and off, one after the other,
in a circle.
Your Philips Lumea Comfort is now ready to start.
Treating with Philips Lumea Comfort for
the first time
Make sure that your skin is shaved, clean, dry and
free of any powders, creams, antiperspirants or
deodorants.
1 Press the intensity button briefly. The green
intensity level 1 light turns on.
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2 About 1 second later, the yellow READY light
turns on. The device is now ready to deliver a
first pulse at the lowest intensity level.
3 If you wish to change the intensity level, press
the intensity button quickly and repeatedly
to increase the intensity level from 1 to 5
and from 5 directly back to 1, cyclically, until
you reach the desired level. The green level
lights indicate the level selected (see section
‘Intensity level’ below).
4 Place the skin contact surface on the skin.
Make sure that the skin is spread evenly and
smoothly and the skin contact surface is in
full contact with the skin. Make sure that the
yellow READY light starts blinking slowly.
5 Press the pulse button. The device first
determines the color of your skin. If the color
of the skin is light enough for safe treatment,
the device emits a pulse of light and produces
a soft popping sound at the same time. This
popping sound is normal for this device.
You may also feel a mild warm and tingling
sensation.
If you see no light pulse and the yellow READY
light blinks rapidly, this light is now the skin color
warning light that warns you that your skin color
is too dark for safe treatment. Try using the
device on a different body part. For assistance,
please visit www.philips.com/support or call
1-800-243-7884.
6 After emitting a pulse, Philips Lumea Comfort
recharges immediately for the next pulse.
Recharging takes a few seconds, depending
on the intensity level set. When recharging is
finished, the READY light turns on again.
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7 Move the skin contact surface to another area
of skin. When there is full skin contact, the
READY light starts blinking slowly again.
Be careful not to treat the same area of skin
more than once per treatment session! Treating
the same area of skin more than once per
session increases the likelihood of adverse effects.
8 Repeat the process, starting at step 5.
Intensity level
The intensity level setting determines the intensity
of the light pulse delivered to your skin. There are
5 levels, from the lowest (1) to the highest (5).
Corresponding intensity lights show the intensity
selected. As the intensity level increases, so do the
hair removal results and the risk of possible side
effects and complications.
Always start using Philips Lumea Comfort at the
lowest intensity level.
If you experience little or no discomfort during
and after your first hair removal session at the
lowest intensity level, raise the intensity level by
1 intensity light at the next session. Do the same for
each subsequent session until you reach the highest
intensity that feels comfortable.
- DO NOT raise the intensity level if you
experience abnormal discomfort during
or after treatment with Philips Lumea
Comfort (see chapter ‘Risks of using
Philips Lumea Comfort’).
- DO NOT raise the intensity level during
a hair removal session even if you
experience no discomfort. Discomfort may
also appear some time after the session.
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When you turn on Philips Lumea Comfort, its
intensity level is automatically reset to level 1. At
the start of each session, only one intensity light is
on: the intensity light for level 1. This means that, at
the start of each session, you have to increase the
intensity to the highest level that still felt comfortable
in the previous session.
Covering skin areas
You have to administer the pulses in rows. Start
at one end of each row and progress sequentially
towards the other end. This technique allows better
control over skin coverage and helps avoid treating
the same area more than once or overlapping areas
treated.
When you place Philips Lumea Comfort on the skin,
the device creates temporary pressure marks on the
area treated. These marks can be used to position
the device for administering the subsequent pulse.
- Try to avoid overlapping pulses! Do not
treat the same area of skin more than
once during a hair removal session!
- If your skin blisters or burns, STOP
USING THE DEVICE IMMEDIATELY!
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What to expect when treating with Philips
Lumea Comfort
For many people, using Philips Lumea Comfort
may be their first experience with a light-based
hair removal device designed for home use. Philips
Lumea Comfort is simple to use, and hair removal
sessions proceed quickly. During a treatment
session with Philips Lumea Comfort, it is normal to
experience and feel:
- A flash of light - The bright light emitted by Philips
Lumea Comfort does not harm the eyes when
directed at non-facial areas. Special eye protection is
not necessary when using Philips Lumea Comfort.
- A fan noise - The cooling fan inside the device
sounds similar to a hairdryer. This is normal.
- A popping sound at each pulse - When a pulse
is activated, it is normal to hear a soft popping
sound and see a flash at the same time when a
pulse is being emitted.
- Moderate pressure of the treatment area
- This helps to ensure the adjacent administration
of light pulses. It is part of the unique safety
features of Philips Lumea Comfort.
- A warm and tingling sensation - When a
pulse is administered, it is normal to feel a mild
warm and tingling sensation. Remember that it is
important to always use low settings for initial hair
removal sessions. You may continue to feel some
warmth up to an hour after the treatment.
- Mild red or pink color - During or just after
your treatment session, it is not uncommon to
see very mild pink coloration of the skin. This
pink color is usually most noticeable around the
hairs themselves. If your skin is completely red
or shows blisters or burns, stop using the device
immediately.
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After treatment with Philips Lumea
Comfort
1 When you have completed your treatment
session, press and hold the intensity button
to turn off the device. Be sure to remember
the last intensity level setting you used, as the
device is automatically reset to the lowest
setting and does not remember the previously
selected setting.
2 Unplug the adapter from the electrical outlet
and the AC cord from the device socket.
3 After each treatment session, you are
recommended to clean your Philips Lumea
Comfort, especially its skin contact surface
(see chapter ‘Maintenance’).
4 After cleaning, store your Philips Lumea
Comfort in its original box and keep it away
from water.
Skin care after hair removal session
- Do not expose the treated areas of the skin to
the sun. To protect recently treated skin when
exposed to sunlight, be sure to apply a sunscreen
with SPF 30 or higher thoroughly for 2 weeks
after each hair removal session.
Side effects and complications
Some users may experience pigmentation changes
as a result of treatment with Philips Lumea Comfort.
These effects, if they occur, are generally mild and
temporary.
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- If you experience any complication, please
contact your physician immediately! See
chapter ‘Risks of using Philips Lumea Comfort’ for
risks that may occur.
Maintenance of Philips Lumea Comfort
It is recommended that you clean the device and
especially its skin contact surface after each hair
removal session.
1 Turn off the device and unplug it.
2 Use a dry, clean cloth and a specially
formulated cleaner for electronic equipment
to gently wipe the outer shell and the skin
contact surface of the device.
Never immerse the device or any of its parts in
water.Disposal
- Do not throw away the device 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.

Troubleshooting
My Philips Lumea Comfort does not start.
- Make sure that the AC cord is plugged into the
device socket properly.
- Make sure that the adapter is plugged into the
electrical outlet properly.
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No light pulse is emitted when I press the
pulse button
- Make sure that the yellow READY light is blinking.
- Make sure that you have good skin contact and
that the skin contact surface is evenly and firmly
pressed onto the skin. For your safety, the pulse
button will only activate a pulse if the skin contact
surface is in full contact with the skin.
- Check if the skin color warning light blinks orange.
If it does, the skin color sensor has stopped the
emission of a pulse. Your skin may be too dark to
use Philips Lumea Comfort. Try using the device
on a different part of your body.
- If the READY light is on constantly together with
any number of other lights, there is a system error.
Turn off the device and unplug it. Then plug in the
device and try to turn it on again. If the problem
persists, please visit www.philips.com/support or
call 1-800-243-7884 for assistance.
- Check if the system warning light is on and all
other lights are blinking. If so, unplug the device.
The device has reached the end of its life. Please
refer to chapter ‘Disposal’ for instructions on how
to dispose of the device.
- Do not attempt to open or repair your
Philips Lumea Comfort. Always have the
device repaired by an authorized Philips
repair center.
- Do not attempt to open or repair Philips Lumea
Comfort. Opening the device may expose you to
dangerous electrical components and to intense
light, either of which may cause bodily damage
and/or eye injury.
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- If you try to open Philips Lumea Comfort,
you may also damage the device. Opening the
device will void your warranty. Please visit www.
philips.com/support or call 1-800-243-7884 for
assistance if you have a broken or damaged device
in need of repair.
Customer support
If you need information, support, or if you have a
problem, please visit www.philips.com/support
or call 1-800-243-7884 for assistance.
Warranty
Philips warrants that this product shall be free
from defects in material, workmanship and
assembly, under normal use, in accordance with the
specifications and warnings, for a period of one year
from the date of purchase. This warranty extends
only to the original purchaser of the product, and
is not transferable. To exercise your rights under
this warranty, you must provide proof of purchase
in the form of an original sales receipt that shows
the product name and the date of purchase. For
customer support or to obtain warranty service,
please visit our website www.philips.com/support.
THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES. Philips’ liability is limited to repair
or, at its sole option, replacement of the product.
Incidental, special and consequential damages are
disclaimed where permitted by law. This warranty
gives you specific legal rights. You may also have
other rights that vary from state to state.
For support, please visit www.philips.com/support
Manufactured for:
Philips Consumer Lifestyle
A Division of Philips Electronics North America Corp.
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904
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Specifications

Model

SC1981

Spot size

0.35 x 0.46in [0.42 sq. in.] (0.9cm x
3cm [2.7cm²])

Technology used

New Home Pulsed Light

Pulse duration

500 - 800 µsec

Wavelength

475 - 1200 nm

Charging time/Power source

Continuous operation

Time needed to treat lower
legs

30 minutes

Safety during operation

Skin color sensor ensures that a pulse
is only delivered to appropriate skin
colors.

Classified according to
standard

IEC 60601-2-57:2011

- Risk group

exempt

Ingress of water

IP30

Package size

9 x 9 x 5.2in (180 x 180 x 100mm)
HxWxD

Product weight

7.1oz. (200g)

Adapter

Model: KSA24A1200150HU

- Rated

100-240V; 50-60Hz; 0.5A
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Operating conditions
Temperature

+50°F to +95°F (+10°C to +35°C)

Relative humidity

30% to 75% rH

Atmospheric pressure

700 to 1060hPa

Storage and transport
conditions
Temperature

-104°F to +158°F (-40°C to +70°C)

Relative humidity

10 to 90%

Atmospheric pressure

700 to 1060hPa

Level

Energy [J]

Flounce
[J/cm²]

Repetition
[sec]

Tolerance

1

3.5

1.3

1.1

+ / - 20

2

5.0

1.9

1.5

+ / - 20

3

6.5

2.4

2.3

+ / - 20

4

8.0

3.0

3.0

+ / - 20

5

9.5

3.5

3.5

+ / - 20

Labeling
- This symbol indicates that this device is double
insulated (Class II).
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- This symbol means: Do not throw away with the
normal household waste. For further instructions,
see chapter ‘Disposal’.

- This symbol means: Conforms to EC Directives.
CE stands for ‘Conformité Européenne’.

- This symbol means: Type BF (Body Floating)
applied part (i.e. electrode) complying with IEC
60601-1.

- This symbol means: Read the user manual before
you start using the device.

- This is the CSA mark for the USA and Canada.
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Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela
Philips, registre o produto em
www.philips.com.br/lumea.
Antes de utilizar o Philips Lumea Comfort
pela primeira vez, leia o manual do usuário
com atenção especial a todos os avisos
e precauções de segurança e siga-os
estritamente durante a utilização.
O que é o Philips Lumea Comfort?
O Philips Lumea Comfort é um dispositivo à
base de luz para remoção de pelos a longo prazo
projetado para uso doméstico.
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Descrição do dispositivo (fig. 1)
1 Botão de intensidade
2 Luzes de intensidade
3 Luz PRONTO PARA USO/ advertência de
coloração da pele
4 Tomada do dispositivo
5 Superfície de contato com a pele
6 Janela de saída da luz
7 Sensor de coloração da pele
8 Botão do flash
9 Adaptador
10 Plugue pequeno do cabo adaptador AC
Conteúdo da caixa
Ao abrir a caixa, você deve encontrar o seguinte:
1 Dispositivo Philips Lumea Comfort
2 Adaptador do cabo AC
3 Este manual do usuário
A que se destina o Philips Lumea Comfort
O Philips Lumea Comfort destina-se à remoção de
pelos indesejáveis com resultados a longo prazo ou
permanentes. Resultados permanentes são definidos
como uma redução estável a longo prazo no
número de pelos após um regime de tratamento.
O Philips Lumea Comfort pode ser usado para
retirar pelos indesejáveis do corpo. As áreas do corpo
ideais para a utilização do Philips Lumea Comfort
incluem axilas, linha do biquíni, braços e pernas.
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Segurança com o Philips Lumea Comfort
Com o Philips Lumea Comfort, a segurança é
prioridade.
A tecnologia HPL oferece segurança
superior com um nível mais baixo de
energia.
A tecnologia HPL (Home Pulsed Light™) produz
resultados a longo prazo de remoção de pelos por
uma fração do nível de energia usado por outros
equipamentos de remoção de pelos à base de luz.
A baixa energia utilizada no Philips Lumea Comfort
reduz o potencial de danos ou complicações e
contribui para sua total segurança.
O Philips Lumea Comfort protege seus
olhos.
O Philips Lumea Comfort possui um recurso de
segurança incorporado para a proteção dos
olhos. Ele foi projetado para que a luz pulsada não
possa ser emitida quando a superfície de tratamento
estiver descoberta. O botão de pulso só funciona
quando a superfície de tratamento está em contato
com a pele.
O Philips Lumea Comfort protege sua pele.
O Philips Lumea Comfort vem com um sensor de
coloração da pele que ativa o uso apenas em tons
de pele mais claros para assegurar a proteção da pele.
A janela de saída de luz de 0,9 x 3 cm através
da qual os pulsos de luz são emitidos adere
perfeitamente à superfície de tratamento. Isso
permite ao Philips Lumea Comfort proteger sua
pele, evitando o contato direto entre ela e a janela
de saída da luz.
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Contraindicações

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE
SEGURANÇA - Leia antes de usar!
O Philips Lumea Comfort não é projetado para
todas as pessoas. Leia e considere as informações
na seção seguinte antes da utilização. Para mais
informações e conselhos personalizados, você
também pode visitar www.philips.com/lumea.
Se não tiver certeza de que pode utilizar
o Philips Lumea Comfort, consulte seu
médico ou dermatologista.
NÃO UTILIZE o Philips Lumea Comfort se
sua cor de pele for naturalmente escura.
O Philips Lumea Comfort remove pelos indesejáveis
dirigindo a luz pulsada seletivamente ao pigmento
do pelo. Quantidades variadas de pigmento também
existem no tecido adjacente da pele. A quantidade
de pigmento na pele de uma pessoa em particular
manifestada por sua cor de pele determina o grau
de risco ao qual ela está exposta quando utilizar
esse dispositivo.
O uso do Philips Lumea Comfort em peles mais
escuras pode resultar em efeitos adversos, tais como
queimaduras, bolhas e mudanças de cor da pele
(hiper ou hipopigmentação).
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- NÃO UTILIZE o Philips Lumea Comfort
em peles naturalmente escuras.
Um sensor exclusivo de coloração da pele vem
incorporado ao Philips Lumea Comfort. Ele mede
a coloração da pele a ser tratada no começo de
cada sessão e ocasionalmente durante a sessão. Esse
sensor garante que um pulso só será emitido em
tons de pele adequados.
NÃO UTILIZE o Philips Lumea Comfort em
pele bronzeada nem depois de exposição
solar recente!
A pele bronzeada, particularmente logo após a
exposição solar, contém quantidades grandes do
pigmento melanina. Isto se aplica a todos os tipos
e tons de pele, incluindo os que parecem não
bronzear rapidamente. A presença de grandes
quantidades de melanina expõe a pele a um risco
mais elevado ao utilizar o Philips Lumea Comfort.
Utilizar o Philips Lumea Comfort em pele que foi
recentemente exposta à luz do sol pode resultar
em efeitos adversos tais como queimaduras,
bolhas e mudanças de cor da pele (hiper ou
hipopigmentação).
- NÃO UTILIZE o Philips Lumea Comfort
em pele bronzeada nem depois de
exposição solar! Tal utilização pode causar
queimaduras ou lesões na pele.
- Evite exposição ao sol por 4 semanas
antes de seu tratamento com o Philips
Lumea Comfort.
Nunca utilize o Philips Lumea Comfort
em áreas próximas aos olhos - o Philips
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Lumea Comfort não é recomendado para
tratamento facial.
O Philips Lumea Comfort não é eficaz em pelos
naturalmente brancos, cinzentos, louros ou ruivos.
O dispositivo não tem efeito em pelos desses tons.
Quando evitar o uso do Philips Lumea
Comfort
Certas condições podem impedir o uso do
Philips Lumea Comfort. NÃO UTILIZE O
DISPOSITIVO se alguma das seguintes situações
se aplicar a você nesse momento:
- Se estiver grávida ou amamentando.
- Caso tenha se exposto à luz do sol intensa ou a
uma máquina de bronzeamento artificial durante
as últimas 4 semanas.
- Se tiver tatuagem ou maquiagem permanente na
área a ser tratada.
- Se tiver manchas escuras, tais como sardas
grandes, marcas de nascença, pintas ou verrugas
na área a ser tratada.
- Se tiver eczema, psoríase, lesões, feridas abertas
ou infecções ativas na área a ser tratada.
- Se tiver histórico de formação de cicatriz com
queloide ou sensibilidade à luz (fotossensibilidade)
ou se estiver tomando algum medicamento que
torne a pele mais sensível à luz, incluindo agentes
anti-inflamatórios não esteroides (por exemplo,
aspirina, ibuprofeno, acetaminofeno), tetraciclina,
fenotiazina, tiazida, diuréticos, sulfonilureias,
sulfonamidas, DTIC, fluoruracila, vimblastina,
griseofulvina, alfa-hidroxiácidos (AHAs), betahidroxiácidos (BHAs), Retin-A®, Accutane® e/ou
retinoides tópicos.
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- Se tiver condições anormais de pele devido a, por
exemplo, diabetes, ou a outra doença sistêmica ou
metabólica.
- Se você está sendo ou foi recentemente tratado
com alfa-hidroxiácidos (AHAs), beta-hidroxiácidos
(BHAs), Retin-A®, Accutane® (isotretinoína),
retinoides tópicos ou ácido azelaico.
- Se recebeu tratamento com Accutane®
(isotretinoína) nos últimos 6 meses.
- Se esteve em um regime de esteroides nos
últimos 3 meses.
- Se tiver história de surto de herpes na área de
tratamento (a menos que tenha consultado seu
médico e recebido tratamento preventivo antes
de iniciar o uso do dispositivo).
- Se sofre de epilepsia.
- Se tiver um implante ativo, tal como um marcapasso, um dispositivo de incontinência, bomba de
insulina etc.
- Se portar alguma doença relacionada à
fotossensibilidade, tal como porfiria, erupção
polimórfica à luz, urticária solar, lúpus etc.
- Se tiver histórico de câncer de pele ou
malignidades potenciais de pele.
- Se recebeu terapia de radiação ou tratamentos de
quimioterapia nos últimos 3 meses.
- Se tiver qualquer outra condição que, na opinião
de seu médico, possa tornar o tratamento
perigoso para você.
Se não tiver certeza de que pode utilizar
o Philips Lumea Comfort, consulte seu
médico ou dermatologista.
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Precauções - Como utilizar o Philips Lumea
Comfort com segurança
Escolha o nível de intensidade
cuidadosamente.
O nível de intensidade se refere à intensidade do
pulso emitido sobre a sua pele durante a utilização,
do nível mais baixo ao nível mais alto. As luzes de
intensidade em torno do botão de intensidade
indicam o nível de intensidade em que o dispositivo
é ajustado. À medida que o nível de intensidade
aumenta, também aumentam os resultados e o risco
de efeitos secundários (consulte o capítulo “Riscos
do uso do Philips Lumea Comfort”).
Sempre comece utilizando o Philips Lumea
Comfort no nível de intensidade mais baixo.
Aumente a intensidade em um nível no próximo
uso apenas se experimentar pouco ou nenhum
desconforto durante e depois da primeira utilização
do Philips Lumea Comfort, e assim por diante a cada
sessão subsequente.
Para instruções detalhadas sobre como definir o
nível de intensidade, consulte a seção “Tratamento
com o Philips Lumea Comfort”, no capítulo “Como
utilizar o Philips Lumea Comfort”.
Evite efeitos adversos.
- Não trate a mesma área de pele mais que uma
vez durante uma sessão.
- Evite pulsos sobrepostos.
- Se sua pele empolar ou queimar,
INTERROMPA A UTILIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO IMEDIATAMENTE.
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Evite complicações depois da utilização.
- Não exponha as áreas de pele tratadas ao sol.
A exposição solar inclui exposição desprotegida
constante à luz solar direta por mais de 15
minutos ou exposição desprotegida constante à
luz solar difusa por mais de 1 hora. Para proteger
a pele recentemente tratada da luz do sol, é
seguro aplicar um filtro solar com FPS 30 ou mais
por 2 semanas depois de cada sessão de remoção
de pelos.
- Sempre depile a área a ser tratada e assegure-se
de que a pele esteja limpa e seca antes de utilizar
o dispositivo.
- Cubra marcas de nascença e tatuagens antes do
tratamento.
- Antes do tratamento, cubra sinais e manchas
marrom-escuras ou pretas, tais como sardas
grandes, marcas de nascença, pintas ou verrugas.
- Nunca olhe diretamente para a luz emitida através
da janela de saída de luz do dispositivo.
- Não utilize o dispositivo nos mamilos e genitais
(masculinos ou femininos).
- Não utilize o dispositivo em nenhum local do
corpo onde você possa futuramente desejar ter
pelos.
- Não utilize o dispositivo para qualquer outro fim
além da remoção de pelos.
- Nunca emita um pulso em espaço aberto. Sempre
se assegure de que a superfície de contato com
a pele esteja em contato total com a mesma
durante o tratamento.
- Retire a superfície de contato com a pele caso a
pele ou a superfície estiverem muito quentes.
- Nunca utilize líquidos inflamáveis tais como álcool
(incluindo perfumes, purificadores ou outras
substâncias contendo álcool) ou acetona para
limpar a pele antes de utilizar o dispositivo.
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- A utilização do dispositivo pode causar mudanças
temporárias de pigmentação (consulte o capítulo
“Riscos do uso do Philips Lumea Comfort”).
- Mantenha esse dispositivo fora do alcance de
crianças. Não utilize o dispositivo em crianças nem
permita que crianças o utilizem.
Como reduzir o risco de lesão
Como com qualquer dispositivo elétrico, certas
precauções devem ser tomadas para assegurar sua
segurança ao utilizar o Philips Lumea Comfort.
- Nenhuma modificação do dispositivo é
permitida.
- Mantenha o Philips Lumea Comfort longe de
água. Ele é um dispositivo elétrico e como tal,
sempre deve ser mantido longe de água. Não
coloque nem guarde o Philips Lumea Comfort em
um local de onde ele possa cair ou ser derrubado
em uma banheira, pia ou outro recipiente
contendo água. Não o coloque nem o deixe cair
na água ou em qualquer outro líquido. Isso pode
causar choque elétrico.
- Não utilize o Philips Lumea Comfort durante o
banho.
- Não utilize o Philips Lumea Comfort se ele estiver
úmido ou molhado.
- Não toque no Philips Lumea Comfort se ele
tiver caído na água. Desconecte o Philips Lumea
Comfort imediatamente caso ele tenha caído
na água.
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- Mantenha o Philips Lumea Comfort longe
de água!
- Nunca abra o Philips Lumea Comfort. Não tente
abrir ou reparar o Philips Lumea Comfort. Abrir o
dispositivo pode causar exposição a componentes
elétricos perigosos e luz intensa que podem
causar lesão física ou danos aos olhos.
- Não tente abrir ou reparar seu Philips
Lumea Comfort. Leve-o a uma assistência
técnica autorizada pela Philips, caso
necessário.
- Ao tentar abrir o Philips Lumea Comfort, você
pode danificar o dispositivo. Abri-lo também
invalidará sua garantia. Visite www.philips.com/
support ou ligue para 1-800-243-7884 se tiver um
dispositivo quebrado ou danificado que precise de
conserto.
- Utilize o Philips Lumea Comfort apenas para seu
fim pretendido e conforme descrito nesse manual
do usuário.
- Não utilize o dispositivo se visualizar fumaça ou
sentir cheiro de queimado durante o uso.
- Não utilize o dispositivo se ele não funcionar
adequadamente ou se parecer danificado.
- Não utilize o dispositivo se o orifício de ventilação
na superfície de contato com a pela estiver
rachado, não presente ou danificado.
- Não utilize o dispositivo se o sensor de coloração
da pele estiver rachado ou danificado.
- Não utilize o dispositivo se a concha externa
estiver danificada ou desacoplada.
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- Sempre desconecte o dispositivo da tomada
elétrica imediatamente após a utilização.
- Sempre desconecte o dispositivo da tomada antes
de começar a limpeza.
- Não utilize o dispositivo com nenhum acessório
que não seja recomendado pela Philips.
- O Philips Lumea Comfort deve ser operado
apenas com seu adaptador designado. Para
detalhes sobre o adaptador adequado, consulte o
capítulo “Especificações”.
- Nunca deixe o dispositivo sem supervisão quando
conectado em uma tomada elétrica.
- Não opere o dispositivo se o cabo ou o
adaptador estiver danificado. Mantenha o cabo
longe de superfícies aquecidas.
- Esse dispositivo não é adequado para a utilização
na presença de misturas anestésicas inflamáveis
com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
Riscos do uso do Philips Lumea Comfort
Efeitos e complicações secundários associados
ao uso do Philips Lumea Comfort são incomuns.
No entanto, qualquer procedimento cosmético,
incluindo os concebidos para uso doméstico, envolve
algum grau de risco. Portanto, é importante que
você entenda e aceite os riscos e as complicações
que podem ocorrer com sistemas de remoção de
pelos à base de luz pulsada concebidos para uso
doméstico.
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Eventos
adversos

Excesso ou
sobreposição
de múltiplos
pulsos

Probabilidade
de eventos
adversos

Efeitos adversos

Probabilidade
de efeitos
adversos

pequena

Leve desconforto
na pele

pequena

Vermelhidão da pele

pequena

Sensibilidade
aumentada da pele

pequena

Feridas e
queimaduras na pele

rara

Cicatrizes

rara

Mudanças de
pigmento

rara

Vermelhidão
excessiva e inchaço

rara

Infecção

insignificante

Hematomas

insignificante

Leve desconforto na pele
Embora a remoção doméstica de pelos com luz
pulsada seja geralmente muito bem tolerada, a maioria
dos usuários sente algum desconforto leve durante
a utilização. Esse desconforto geralmente é descrito
como uma suave sensação de ardor nas áreas de
pele tratadas. A sensação de ardor geralmente dura o
tempo de liberação do pulso ou alguns minutos após a
liberação do pulso. Algo além desse leve desconforto
é incomum e significa que você não deve continuar
utilizando o dispositivo devido a algum tipo de
intolerância ao método de remoção de pelos ou que
o nível de intensidade pode estar muito alto.
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Vermelhidão da pele
Sua pele pode ficar vermelha imediatamente após
ou até 24 horas da utilização do Philips Lumea
Comfort. A vermelhidão geralmente desaparece
depois de 24 horas. Consulte seu médico caso ela
persista depois de 2 a 3 dias.
Sensibilidade aumentada da pele
A pele da área tratada fica mais sensível e pode ficar
ressecada ou descamar.
Feridas e queimaduras na pele
Muito raramente, feridas ou queimaduras na pele
podem ocorrer após a utilização do dispositivo. Elas
podem levar algumas semanas para curar e, mais
raramente ainda, podem deixar cicatrizes visíveis.
Cicatrizes
Embora seja muito raro, podem ocorrer
cicatrizes. Quando ocorre, geralmente é na forma
de uma lesão plana e branca na pele (hipotrófica).
No entanto, também pode ser grande e vermelha
(hipertrófica) e se estender além das margens da lesão
(queloide). Tratamentos estéticos subsequentes podem
ser necessários para melhorar a aparência da cicatriz.
Mudanças de pigmento
O alvo do Philips Lumea Comfort é a haste do pelo,
em particular as células pigmentadas no folículo do
pelo e o próprio folículo. Não obstante, há risco de
hiperpigmentação temporária (aumento do pigmento
ou descoloração marrom) ou hipopigmentação
(branqueamento) na pele adjacente. Esse risco de
mudanças de pigmentação da pele é mais alto para
pessoas com tons de pele mais escuros.
Geralmente, descoloração ou mudanças
no pigmento da pele são temporárias e
hiperpigmentação ou hipopigmentação são
bastante raras.

52

PORTUGUÊS DO BRASIL
Vermelhidão excessiva e inchaço
Em casos raros, a pele tratada pode ficar muito
vermelha e inchada. Isso é mais comum em áreas
sensíveis do corpo. A vermelhidão e o inchaço
devem diminuir gradativamente e desaparecer
dentro de 2 a 7 dias. A aplicação de gelo pode
ajudar a reduzir o inchaço. Limpar suavemente a pele
é permitido, mas a exposição ao sol deve ser evitada.
Infecção
A infecção da pele é extremamente rara. No
entanto, é um possível risco em seguida a uma
queimadura ou ferida causada pelo tratamento com
o Philips Lumea Comfort.
Hematomas
Muito raramente, a utilização do Philips Lumea
Comfort pode causar hematomas azul-arroxeados
que podem durar de 5 a 10 dias. À medida que
a mancha for desaparecendo, é possível que surja
uma descoloração em tom de marrom na pele
(hiperpigmentação).
Plano e eficácia do tratamento
O ciclo típico de crescimento total de um pelo
pode levar de 18 a 24 meses. Durante esse período,
várias sessões de tratamento com o Philips Lumea
Comfort podem ser necessárias para realizar a
remoção permanente dos pelos indesejados.
A eficácia da remoção de pelos varia de pessoa
para pessoa de acordo com a área do corpo, a cor
do pelo e de como o Philips Lumea Comfort é
utilizado.
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Plano de tratamento
Plano de tratamento típico durante um ciclo de
crescimento total do pelo:
- Tratamentos de 1 a 4: plano a cada 2 semanas
- Tratamentos de 5 a 7: plano a cada 4 semanas
- Tratamentos 8 e posteriores: trate conforme
necessário até que os resultados pretendidos
sejam alcançados.
Expectativa de resultado para o tratamento
Os tratamentos são realizados em uma fluência de
luz que varia de 3 a 4,5 J/cm².
Expectativa de resultado para o tratamento
de pelos do castanho-claro ao castanho-médio
Região do corpo

Número médio
de tratamentos,
aproximadamente a cada
4 semanas

Eficácia (% de
remoção de pelos/
novo crescimento)

Parte inferior
ou superior das
pernas

10 a 12

60%

Braços

10 a 12

50%

Linha do biquíni

10 a 12

60%

Axilas

10 a 12

55%
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Expectativa de resultado para o tratamento
de pelos castanho-escuros a pretos

Região do corpo

Número médio
de tratamentos,
aproximadamente a cada
4 semanas

Eficácia (% de
remoção de pelos/
novo crescimento)

Parte inferior
ou superior das
pernas

8 a 10

70%

Braços

8 a 10

60%

Linha do biquíni

8 a 10

70%

Axilas

8 a 10

65%

Notas
Ao olhar as tabelas acima, tenha em mente o
seguinte:
- A resposta individual depende do tipo de pelo,
assim como de fatores biológicos que podem
afetar os padrões de crescimento do pelo. Alguns
usuários podem obter resultados antes ou além
do número médio de tratamentos.
- Você não pode esperar a remoção permanente
de pelos com uma ou duas sessões de
tratamento. A duração do período de repouso
para os folículos do pelo também depende da
área do corpo.
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Resultado esperado para o tratamento de
remoção de pelos
Tipos
Cor do
de pele pelo
pela
classificação
de Fitzpatrick
I - VI

I - VI

Fluência
de luz
[Jcm²]

Castanho- 3 claro a
4,5
castanhomédio

Castanho-escuro a
preto

34,5

Área ana- Número
tômica do médio de
corpo
tratamentos

Parte
inferior ou
superior
das pernas

Eficácia
(% de
remoção
de pelos/
novo crescimento)

10 a 12 sessões, 60% de
aproximadaredução
mente a cada dos pelos
4 semanas

Braços

50% de
redução
dos pelos

Linha do
biquíni

60% de
redução
dos pelos

Axilas

55% de
redução
dos pelos

Parte
inferior ou
superior
das pernas

8 a 10 sessões, 70% de
aproximadaredução
mente a cada dos pelos
4 semanas

Braços

60% de
redução
dos pelos

Linha do
biquíni

70% de
redução
dos pelos

Axilas

65% de
redução
dos pelos
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- A resposta individual depende do tipo de pelo,
assim como de fatores biológicos que podem
afetar os padrões de crescimento do pelo. Alguns
usuários podem obter resultados antes ou além
do número médio de tratamentos.
- Você não pode esperar a remoção permanente
de pelos com uma ou duas sessões de
tratamento. A duração do período de repouso
para os folículos do pelo também depende da
área do corpo.
Como utilizar o Philips Lumea Comfort
Configuração do Philips Lumea Comfort
1 Retire o dispositivo do Philips Lumea Comfort
e as outras peças da caixa.
2 Conecte o cabo AC na tomada do dispositivo
do Philips Lumea Comfort.
3 Conecte o adaptador em uma tomada elétrica.
4 As 6 luzes devem piscar, uma após a outra, em
uma sequência circular.
Seu Philips Lumea Comfort está agora pronto para
ser usado.
Primeiro tratamento com o Philips Lumea
Comfort
Assegure-se de que sua pele esteja depilada, limpa,
seca e livre de pós, cremes, antitranspirantes ou
desodorantes.
1 Pressione brevemente o botão de intensidade.
A luz verde do nível de intensidade 1 acende.
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2 Aproximadamente 1 segundo depois, as luzes
amarelas de PRONTO PARA USO acenderão.
O dispositivo agora está pronto para emitir um
primeiro pulso no nível de intensidade mais baixo.
3 Se desejar mudar o nível de intensidade,
pressione o botão de intensidade rapidamente
e repetidamente para aumentar o nível de
intensidade de 1 a 5 e de 5 diretamente de
volta para 1, ciclicamente, até que alcance
o nível desejado. As luzes verdes indicam o
nível selecionado (consulte a seção “Nível de
intensidade” abaixo).
4 Coloque a superfície de contato sobre a pele.
Assegure-se de que a pele esteja distribuída
uniformemente e de que a superfície de contato
esteja em contato total com a pele. Assegure-se
de que as luzes amarelas de PRONTO PARA
USO estejam piscando lentamente.
5 Pressione o botão de pulso. O dispositivo
primeiramente determina a cor da sua pele.
Se a cor da pele for suficientemente clara para
um tratamento seguro, o dispositivo emitirá
um pulso de luz e produzirá um som suave de
estalo ao mesmo tempo. Esse som de estalo
é normal.Você também pode sentir uma leve
sensação de calor e formigamento.
Se você não visualizar nenhuma luz de pulso, e
a luz amarela de PRONTO PARA USO piscar
rapidamente, ela tem agora a função de luz de
advertência de coloração da pele e serve para
alertar que a coloração da sua pele é muito
escura para um tratamento seguro. Tente utilizar
o dispositivo em uma parte diferente do corpo.
Para obter ajuda, visite www.philips.com/support
ou ligue para 1-800-243-7884.
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6 Depois de emitir um pulso, o Philips Lumea
Comfort recarrega imediatamente para o
próximo pulso. Isso leva alguns segundos,
dependendo do ajuste do nível de intensidade.
Quando a recarga é concluída, as luzes de
PRONTO PARA USO acendem novamente.
7 Mova a superfície de contato para outra área
de pele. Quando ocorrer o contato total
com a pele, as luzes de PRONTO PARA USO
voltarão a piscar lentamente.
Tenha cuidado para não tratar a mesma área
de pele mais que uma vez a cada sessão do
tratamento. Tratar a mesma área de pele
mais que uma vez por sessão aumenta a
probabilidade de efeitos adversos.
8 Repita o processo, começando pela etapa 5.
Nível de intensidade
A definição do nível de intensidade determina a
intensidade do pulso de luz direcionado à sua pele.
Há 5 níveis, do mais baixo (1) ao mais alto (5). As
luzes de intensidade correspondentes mostram
a intensidade selecionada. À medida que o nível
de intensidade aumenta, aumentam também os
resultados da remoção de pelos e o risco de
possíveis efeitos e complicações secundários.
Sempre comece utilizando o Philips Lumea Comfort
no nível de intensidade mais baixo.
Aumente a intensidade em um nível da luz piloto de
intensidade no próximo uso apenas se experimentar
pouco ou nenhum desconforto durante e depois
da primeira sessão de remoção de pelos. Faça o
mesmo a cada sessão subsequente até atingir o nível
de intensidade ideal para seu conforto.
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- NÃO aumente o nível de intensidade
caso sinta desconforto anormal durante
ou depois do tratamento com o Philips
Lumea Comfort (consulte o capítulo
“Riscos do uso do Philips Lumea
Comfort”).
- NÃO aumente o nível de intensidade
durante uma sessão de remoção de pelos,
ainda que você não experimente nenhum
desconforto. O desconforto também pode
aparecer algum tempo depois da sessão.
Ao ligar o Philips Lumea Comfort, o nível de
intensidade é automaticamente reposicionado
no nível 1. No início de cada sessão, apenas uma
lâmpada piloto de intensidade acende: a lâmpada
piloto de intensidade do nível 1. Isso significa que,
no início de cada sessão, você precisa aumentar
a intensidade para um nível mais alto se ainda se
sentiu confortável na sessão anterior.
Áreas de cobertura da pele
Você deve aplicar os pulsos em linhas. Comece por
uma das extremidades de cada linha e avance em
direção à outra. Essa técnica permite um melhor
controle sobre a cobertura da pele e ajuda a evitar
que a mesma área seja tratada mais de uma vez,
assim como a sobreposição de áreas tratadas.
Ao colocar o Philips Lumea Comfort sobre a pele,
o dispositivo cria marcas temporárias de pressão
na área tratada. Essas marcas podem ser utilizadas
para posicionar o dispositivo para aplicar o pulso
subsequente.
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- Tente evitar a sobreposição de pulsos. Não
trate a mesma área de pele mais de uma
vez durante uma sessão de remoção de
pelos.

- Se sua pele empolar ou queimar,
INTERROMPA A UTILIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO IMEDIATAMENTE.

O que esperar do tratamento com o Philips
Lumea Comfort
Para muitas pessoas, utilizar o Philips Lumea
Comfort pode ser a primeira experiência com um
dispositivo de remoção de pelos com luz pulsada
projetado para uso doméstico. O Philips Lumea
Comfort é fácil de usar, e as sessões de remoção de
pelos prosseguem rapidamente. Durante uma sessão
de tratamento com o Philips Lumea Comfort, é
normal experimentar e sentir:
- Um feixe de luz - A luz brilhante emitida pelo
Philips Lumea Comfort não prejudica os olhos
quando direcionada para áreas distantes do rosto.
Não é necessário utilizar proteção especial para
os olhos durante o tratamento com o Philips
Lumea Comfort.
- Um ruído de ventilador - O ventilador
de resfriamento dentro do dispositivo soa
semelhante a um secador de cabelo. Isso é normal.
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- Um som de estalo a cada pulso - Quando um
pulso é ativado, é normal ouvir um som suave de
estalo e visualizar uma luz ao mesmo tempo em
que o pulso está sendo emitido.
- Pressão moderada na área de tratamento
- Isso ajuda a assegurar a aplicação adjacente de
pulsos de luz. É parte dos recursos de segurança
exclusivos do Philips Lumea Comfort.
- Uma sensação de calor e formigamento
- Quando um pulso é administrado, é normal
sentir uma leve sensação de calor e formigamento.
Lembre-se de que é importante sempre utilizar
ajustes baixos para sessões iniciais de remoção de
pelos. Você pode continuar sentindo algum calor
até uma hora depois do tratamento.
- Leve coloração avermelhada ou rosada Durante ou logo após sua sessão de tratamento, é
comum visualizar uma leve coloração avermelhada
ou rosada na pele. Essa coloração é geralmente
mais visível ao redor dos pelos. Se a sua pele ficar
completamente vermelha ou surgirem bolhas ou
queimaduras, interrompa imediatamente o uso do
dispositivo.
Após o tratamento com o Philips Lumea
Comfort
1 Depois de concluir sua sessão de tratamento,
pressione e segure o botão de intensidade
para desligar o dispositivo. Certifique-se de
lembrar qual foi o último nível de intensidade
que você utilizou, uma vez que o dispositivo
é automaticamente reposicionado para a
definição mais baixa e não registra o ajuste
selecionado anteriormente.
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2 Desconecte o adaptador da tomada elétrica e
o cabo AC da tomada do dispositivo.
3 Após cada sessão de tratamento, recomendase limpar seu Philips Lumea Comfort,
especialmente a superfície de contato com a
pele (consulte o capítulo “Manutenção”).
4 Depois da limpeza, guarde seu Philips Lumea
Comfort na caixa original e mantenha-a em um
local seco.
Cuidados com a pele após a sessão de
remoção de pelos
- Não exponha as áreas de pele tratadas ao sol.
Para proteger a pele recentemente tratada
durante a exposição à luz do sol, é seguro aplicar
um filtro solar com FPS 30 ou mais por 2 semanas
depois de cada sessão de remoção de pelos.
Efeitos e complicações secundários
Alguns usuários podem experimentar mudanças
de pigmentação em consequência do tratamento
com o Philips Lumea Comfort. Esses efeitos, quando
ocorrem, são geralmente leves e temporários.
- Se você tiver qualquer complicação,
entre em contato com seu médico
imediatamente. Consulte o capítulo Riscos do
uso do Philips Lumea Comfort para saber mais
sobre os possíveis riscos.
Manutenção do Philips Lumea Comfort
Recomenda-se limpar o dispositivo, especialmente
a superfície de contato com a pele, depois de cada
sessão de remoção de pelos.
1 Desligue o dispositivo e desconecte-o.
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2 Utilize um pano seco e limpo e um produto
de limpeza especialmente formulado
para equipamentos eletrônicos e limpe
delicadamente a concha externa e a superfície
de contato com a pele do dispositivo.
Nunca mergulhe o dispositivo nem qualquer de suas
partes em água.
Descarte
- Não descarte o dispositivo no lixo doméstico
quando ele não estiver mais em uso. Leve-o até
um posto de coleta oficial para que possa ser
reciclado. Com isso, você ajudará a preservar o
meio ambiente.
Solução de problemas
Meu Philips Lumea Comfort não liga.
- Assegure-se de que o cabo AC está conectado à
tomada do dispositivo adequadamente.
- Assegure-se de que o adaptador está conectado à
tomada elétrica adequadamente.
Nenhum pulso de luz é emitido quando eu
pressiono o botão de pulso
- Assegure-se de que a luz amarela de PRONTO
PARA USO está piscando.
- Assegure-se de que há um contato satisfatório
com a pele e de que a superfície de contato com
a pele está uniforme e firmemente posicionada
sobre a pele. Para sua segurança, o botão de pulso
só ativará um pulso se a superfície de contato
com a pele estiver em contato total com a pele.
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- Verifique se a luz de advertência de coloração
da pele está piscando em laranja. Caso esteja,
o sensor de coloração da pele interrompeu a
emissão de um pulso. Sua pele pode ser muito
escura para utilizar o Philips Lumea Comfort.
Tente utilizar o dispositivo em uma parte diferente
do corpo.
- Se a luz de PRONTO PARA USO está piscando
constantemente em conjunto com quaisquer
outras luzes, há um erro de sistema. Desligue o
dispositivo e desconecte-o. Volte a conectá-lo e
tente ligá-lo novamente. Se o problema persistir,
visite www.philips.com/support ou ligue para
1-800-243-7884.
- Verifique se a luz de advertência do sistema
está acesa e se todas as outras luzes estão
piscando. Caso estejam, desligue o dispositivo,
pois ele alcançou o fim de sua vida útil. Consulte
o capítulo Descarte para instruções sobre o
descarte do dispositivo.
- Não tente abrir ou reparar seu Philips
Lumea Comfort. Leve-o a uma assistência
técnica autorizada pela Philips, caso
necessário.
- Não tente abrir ou reparar o Philips Lumea
Comfort. Abrir o dispositivo pode provocar a
exposição a componentes elétricos perigosos
e luz intensa que podem causar lesão física ou
danos aos olhos.
- Ao tentar abrir o Philips Lumea Comfort, você pode
danificar o dispositivo. Abri-lo também invalidará
sua garantia. Visite www.philips.com/support ou
ligue para 1-800-243-7884 se tiver um dispositivo
quebrado ou danificado que precise de conserto.
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Central de Atendimento ao Cliente
Caso você precise de informações, suporte ou tenha
algum problema, visite www.philips.com/support
ou ligue para 1-800-243-7884.
Garantia
A Philips garante que este produto está livre de
defeitos no que concerne ao material, à fabricação
e à montagem, sob a utilização normal, de acordo
com as especificações técnicas e avisos, por um
período de um ano a partir da data da compra. Essa
garantia se estende apenas ao comprador original
do produto e não é transmissível. Para exercitar
seus direitos sob essa garantia, você deve fornecer
prova de compra na forma de recibo de compra
original que apresente o nome do produto e a data
da compra. Para contatar a Central de Atendimento
ao Cliente ou obter serviços da garantia, visite
nosso site www.philips.com/support. NÃO HÁ
NENHUMA OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU
SUBENTENDIDA. A responsabilidade da Philips
limita-se a reparar ou, por sua exclusiva opção,
substituir o produto. Danos acidentais, especiais e
consequentes são negados, até onde é permitido
por lei. Essa garantia proporciona direitos legais
específicos. Você também pode ter outros direitos
que variam de acordo com a legislação local.
Para suporte, visite www.philips.com/support
Fabricado por:
Philips Consumer Lifestyle
Uma divisão da Philips Electronics North America Corp.
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904
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Especificações

Modelo

SC1981

Tamanho do ponto

0,9 cm x 3 cm (2,7cm²)

Tecnologia utilizada

New Home Pulsed Light

Duração do pulso

500 a 800 µseg

Comprimento de onda

475 a 1.200 nm

Tempo de carregamento/fonte de
energia

Operação contínua

Tempo necessário para tratar a
parte inferior das pernas

30 minutos

Segurança durante a operação

O sensor de coloração da pele
assegura que um pulso apenas
seja aplicado às cores adequadas
de pele.

Classificado de acordo com
padrão

IEC 60601-2-57:2011

- Grupo de risco

isento

Entrada de água

IP30

Tamanho da embalagem

180 x 180 x 100 mm (A x L x P)

Peso do produto

200 g

Adaptador

Modelo: KSA24A1200150HU

- Avaliado

100 - 240 V; 50 - 60 Hz; 0,5 A
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Condições de funcionamento
Temperatura

10 °C a 35 °C

Umidade relativa

30% a 75% UR

Pressão atmosférica

700 a 1.060 hPa

Condições de armazenamento e
transporte
Temperatura

-40 °C a 70 °C

Umidade relativa

10 a 90%

Pressão atmosférica

700 a 1.060 hPa

Nível

Energia [J]

Fluência
[J/cm²]

Repetição
[seg]

Tolerância

1

3,5

1,3

1,1

+/- 20

2

5,0

1,9

1,5

+/- 20

3

6,5

2,4

2,3

+/- 20

4

8,0

3,0

3,0

+/- 20

5

9,5

3,5

3,5

+/- 20
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Etiquetagem
- Este símbolo indica que este dispositivo é
duplamente isolado (Classe II).

- Este símbolo significa: não descarte juntamente
com os resíduos domésticos normais. Para mais
instruções, consulte o capítulo “Descarte”.

- Este símbolo significa: em conformidade com
as diretivas da CE. CE significa “Conformité
Européenne”.

- Este símbolo significa: peça aplicada (ou seja,
eletrodo) de tipo BF (Body Floating) em
conformidade com a IEC 60601-1.

- Este símbolo quer dizer: leia o manual do usuário
antes de começar a usar o dispositivo.
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- Essa é a marca CSA para os EUA e o Canadá.
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