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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/welcome. 
What is VisaCare and how can it help your skin? Age, lack of sleep, 
emotional stress or environmental elements can take their toll on your 
skin. When you start to see the first signs of skin ageing and your skin 
does not seem to recover so quickly anymore, your skin requires extra 
care and attention. That is why we have developed VisaCare, our exciting 
new approach to address the first signs of ageing, for a youthful looking 
skin today and tomorrow. Depending on your skin, you can experience 
immediate effects such as smoother and revitalised skin after one 
treatment or a few treatments. Effects such as skin firmness and a more 
even skin tone can be expected within 4-6 weeks.
You can use VisaCare in the comfort of your own home to enjoy smoother, 
firmer and revitalised skin. VisaCare comes with a dual-action system that 
exfoliates and massages at the same time. This system is more effective and 
controlled than exfoliating your skin with your hands only. Designed to enhance 
your current routine, use VisaCare after cleansing your skin and before applying 
a nourishing mask, day cream or night cream. After treatment, your skin is 
prepared for better absorption of the mask or cream. Ready to get started?  
Use VisaCare at home twice a week to enjoy real and visible results.

How Philips Microdermabrasion technology works
Philips VisaCare offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which 
massages and exfoliates at the same time. This stimulates the resurfacing 
process of the skin for firmer, smoother and visibly radiant skin.
1 The exfoliating tip renews and unveils skin that is smoother, with more 

refined texture, and firmer by stimulating your natural cell renewal 
process. It gently nudges away roughness, flakiness to refine the skin 
and to prepare the skin for better absorption of your favorite cream 
after treatment.

2 The Air Lift System™ creates a gentle, stimulating massaging action 
encouraging blood circulation while removing dead skin cells and 
revitalising your skin.

General description (Fig. 1)
1 Filter
2 Exfoliation ring
3 Microdermabrasion treatment tip
4 On/off button
5 Charging light and ‘battery low’ indication
6 Handle
7 Air outlet
8 Charging stand
9 ’Normal’ tip for regular treatment 
10 ‘Sensitive’ tip for mild treatment
11 Adapter
12 Small plug
Pouch (not shown)
Cleaning brush (not shown)
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Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for 
future reference.

Danger
 - Keep the adapter dry.
 - Do not charge this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled 

bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above 

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by children without supervision.

 - Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
 - Do not use the appliance or the adapter if it is damaged or broken to 

avoid injuries.
 - If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the 

original type in order to avoid a hazardous situation.
 - The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to 

replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
 - Do not use the appliance if the treatment tip is broken, cracked, 

damaged or dirty. Always inspect the treatment tip before use. When in 
doubt, replace the treatment tip.

 - Do not insert metal-containing material into the socket for the small 
plug to avoid short circuiting.

 - This appliance contains a magnet. Keep magnets away from cardiac 
pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices 
implanted in their bodies should not come into close proximity with 
magnets. Specialist medical opinion must be sought before such 
persons handle or come into contact with magnets.

Caution
 - Do not use the appliance for any other purpose than to massage and gently 

remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
 - Do not use the appliance more than twice a week, as this may cause 

skin irritation.
 - Do not use the appliance in combination with (scrub) creams or 

with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the 
appliance and your skin.

 - Charge, use and store the appliance at a temperature between 
5°C/40°F and 35°C/95°F.

 - Fully charge the appliance at least every 3 months to sustain battery lifetime.
VisaCare enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to 
this enhanced uptake a negative skin reaction can appear. The advice is to 
not change between creams during the first 2-4 weeks of use of VisaCare. 
When you start to use a new cream after this period, first test this cream 
on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative 
skin reaction when applying it to the VisaCare treated skin. When starting 
treatment, or restarting after discontinuing for more than 2 weeks, begin 
again with the sensitive tip. This will allow your skin to once again become 
used to the treatment. 
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Contraindications and other warnings
This appliance has been developed to address the first signs of facial 
ageing. As the epidermal skin layer becomes thinner over the years due to 
extrinsic and intrinsic factors, rough skin and signs of photodamage become 
more prominent. The focus of this appliance is facial skin (excluding the 
area underneath and above the eyes).

Do not use this appliance:
 - If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, 

inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, active infections like herpes or 
active acne breakouts in the areas to be treated.

 - If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up 
or any skin irritation in the areas to be treated.

 - If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as 
a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser 
treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with 
dermal fillers in the past two weeks.

 - If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids 
or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult 
your doctor.

 - If you have warts, do not try to erase them with this appliance. It can 
spread the warts.

 - If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start 
using the appliance.

 - In combination with any other home skincare system containing an 
active peeling ingredient.

General advice
 - After each treatment it is advised to use a sun protection factor (SPF) 

of 30 or above on the treated areas for a minimum of 3 days.
 - If you have a significant skin condition (including but not limited to 

melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic 
lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen 
abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a 
history of bad wound healing), consult your doctor before you start 
using the appliance.

 - If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that 
you interrupt the treatment one week before the holidays and as long 
as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic fields.
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Charging

Charging the appliance
Charging the appliance takes approximately 8 hours. A fully charged 
appliance has a cordless operating time of up to 30 minutes. 

 1  Make sure the appliance is switched off. 
 2  Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert 

the adapter in the wall socket.

 3  Put the appliance in the charging stand.

 , The charging light flashes white to indicate that the appliance is 
charging. 

 , When the battery is fully charged, the charging light lights up white 
continuously for 30 minutes. After 30 minutes, the light goes out.

Note: You can use the appliance before the battery is fully charged. However,  
its performance and operating time will not be optimal in this case.

’Battery low’ indication
When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for  
4 seconds during use and after you have switched off the appliance.  
The battery still contains enough energy for a complete 5-minute 
treatment. When the battery is completely empty, the appliance switches 
off automatically and the charging light flashes amber very quickly. It is 
advised to charge the appliance immediately after use. 
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Preparing for use
Make sure you have charged the appliance for 8 hours before you use it 
for the first time.

Preparation
Always clean and gently dry your face until it is completely dry.

Note: The appliance is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or 
in the shower or bathtub.
Application tips
VisaCare comes with two different treatment tips:
 - ’Normal’ tip for regular treatment.
 - ’Sensitive’ tip for mild treatment.

We advise you to use the ‘Sensitive’ treatment tip during the first 
treatments to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the 
‘Sensitive’ tip, you can try the ‘Normal’ treatment tip. See chapter 
‘troubleshooting’ for normal and adverse skin reactions.

Note: Use the QR-code on the front cover or follow the link to watch the online 
video for instructions on correct use of the appliance. 

Using the appliance

Note: Use the appliance twice a week. Using the appliance more often may 
cause skin irritation.
 1  Press the on/off button to switch on the appliance.
 2  When you use the appliance for the first time, test the treatment tip 

on your forearm before you use it on your face. Make a pass with 
the appliance and then wait for approximately one hour. If a possible 
skin reaction diminishes, you can safely use the tip on your face.

Note: Always visually check the treatment tip before use to see if it is damaged. 
A damaged treatment tip scratches your skin. If the treatment tip is damaged, 
replace it.
Note: Do not use the appliance without the treatment tip as this does not 
benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.
 3  Put the treatment tip on your face in such a way that you feel the 

suction. Make sure there is always full skin contact between the 
treatment tip and the area to be treated. However, do not press the 
treatment tip hard onto the skin’s surface.

 4  Gently move the treatment tip in straight lines. Start on the chin, and then 
move to the cheeks, forehead and nose. Make sure you treat all areas.

Tip: Use your other hand to stretch and hold the skin and move the appliance 
away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially 
on the temples and cheeks. See facial map in the back of the user manual for 
detailed instructions on how to move the appliance across your face.
Do not move the appliance over large moles, tattoos, port wine stains or 
permanent makeup.
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Do not treat the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. 
When you treat fine lines on the side of the eye, put a finger of the 
other hand in the corner of the eyelid and move the appliance away from 
the finger towards the temple.
Note: Do not hold the treatment tip in one spot when you have placed it on the skin.
 5  Depending on the condition of your skin, start to treat each area  

2-4 times. When your skin is used to the treatment, increase to  
4-6 passes or start to use the normal treatment tip. When you use 
the normal treatment tip, start to treat each area 3-4 passes. When 
your skin is used to the treatment, increase to 4-6 passes.

 6  When you have treated all areas, press the on/off button to switch off 
the appliance. A complete treatment takes approximately 5 minutes.

Depending on your skin type, you may experience a warm and tingling 
sensation and your skin may become slightly red. This is only a temporary 
effect that should diminish within 5-10 minutes.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, 
try different ways of holding the appliance. Try vertical and horizontal 
movements to find the best way to establish proper contact with your skin.  
You can also hold your hand still and move your head instead.
If you suspect damage to the appliance (such as after a drop or bump), 
examine the treatment tip carefully. If the tip is damaged, replace it.  
Do not use a damaged treatment tip, as this may cause scratches.
After treatment
After the treatment, apply a nourishing mask, day cream or night cream and 
make sure you use sun protection when you go outside. Do not use any other 
method of mechanical or chemical exfoliation for 3 days. Do not undergo 
electrolysis, facial waxing or use depilatories within 3 days after you have used 
the appliance. You can apply make-up immediately after the treatment.

Cleaning and maintenance

Do not immerse the appliance in water. Do not use chemicals to clean 
the appliance. Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or 
aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
 1  Make sure the appliance is switched off before you start cleaning it.

 2  Remove the treatment tip from the appliance. 
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 3  Clean the treatment tip under the tap with hot water and some 
washing-up liquid. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot 
water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the brush 
to clean it. Make sure you clean the filter with the treatment tip 
upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the treatment 
tip with a lint-free towel or let it air-dry.

 4  Clean the handle with a damp cloth.
 5   Place the dry treatment tip back onto the appliance.
 6  Wipe the charging stand with a damp cloth.
Danger: Always keep the adapter and the charging stand dry. Never rinse 
them under the tap or immerse them in water.

Clean the treatment tip after every use for hygienic reasons and to prevent 
clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution 
(max. 70%) to clean the treatment tip.

Storage
Store the appliance with the treatment tip attached in the charging stand 
or pouch. 

Note: Do not store a wet treatment tip on the appliance or in the pouch.

Replacement
A worn and abrasive structure could lead to skin irritation. therefore the 
treatment tip should be replaced every 6 months or earlier if the abrasive 
structure is deformed or damaged. Replacement tips are available on our 
website. The treatment tip can be identified by the product code. You can 
find this code on the inside of the treatment tip.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service 
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer 
Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for 
contact details). 
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Environment

 - Do not throw away the appliance with the normal household waste 
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for 
recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet. 

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 Solution

I do not know if the 
appliance is suitable for 
use on my skin.

Please read section ‘Contraindications and other warnings’ in chapter 
‘Important’ to check if the appliance is suitable for your skin.

The appliance does not 
charge.

Make sure the socket to which you connect the appliance is live.  
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains 
voltage. Check if you have placed the appliance in the stand properly. If you use 
a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate 
the socket. If the light on the appliance still does not light up or if the appliance 
still does not charge, contact the Philips Consumer Care Centre.

The appliance does not 
work anymore.

Charge the appliance according to the instructions in this user manual.  
Check if there is a power failure and if the wall socket is live. Check if the 
charging light on the appliance lights up to make sure the appliance is 
charging. Make sure that you have pressed the on/off button properly. If the 
appliance still does not work, contact the Philips Consumer Care Centre.

The appliance does 
not work when it is 
charging.

This is a safety measure. The appliance is not intended to work when it is 
charging. Let the appliance charge approximately 1 hour for a 5-minute 
treatment.

I don’t get optimal 
results when I use the 
appliance on wet skin.

Only use the appliance on dry skin. The appliance only works optimally on 
dry skin.
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Problem Solution

My skin is reacting to 
treatment with the 
appliance.

This treatment may lead to mild redness directly after the treatment. You may 
experience a warm, tingly sensation during the treatment. These effects usually 
disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. 
It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or 
swelling. In that case you may have pressed the appliance too hard on your 
face or treated the same area too many times. Try to exert less pressure onto 
the appliance during the next treatment or treat the area fewer times. In rare 
cases the appliance may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation 
change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation 
change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible 
side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection 
cream after the treatment. This helps to avoid sunburn. The appliance has 
been tested and confirmed safe for use when used as described in the user 
manual. Medicines or products and their possible side effects can affect 
individual people in different ways. Since there is always the possibility that 
a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this 
appliance or any other product, please contact the Philips Consumer Care 
Centre in case you experience a side effect which is not mentioned above.

It is difficult to slide the 
appliance over my skin/I 
do not feel the suction/ 
the effect seems to be 
less than after previous 
treatments.

Check if the filter is clogged. Clean the treatment tip by rinsing it under the 
tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up 
liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure 
you clean the filter with the treatment tip upside down to rinse off any dirt 
left in the filter. Dry the treatment tip with a lint-free towel or let it air-dry. 
Check if you can feel the suction of the appliance when the treatment tip is 
taken off: you remove the tip and then switch on the appliance. When you 
put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you 
do not feel the suction, the appliance might be broken. Please contact your 
Philips Consumer Care Centre.

I have trouble keeping 
the suction on my 
forehead.

Try different ways of holding the appliance in order to find the right angle 
of the treatment tip with the forehead for good skin contact. Make sure to 
move the appliance slowly over the forehead. You can try to hold your hand 
still and move your head instead.

I do not know when to 
start using the ‘Normal’ 
treatment tip.

As soon as you do not experience side effects from using the ‘Sensitive’ 
treatment tip, you may try the ‘Normal’ treatment tip. Please note that the 
first time you use a new treatment tip, you may have a different skin reaction. 
Give your skin some time to get used to the new tip.
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Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips.  
Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su 
producto en www.philips.com/welcome. 
¿Qué es VisaCare y cómo puede ayudar a su piel? La edad, la falta de sueño, el 
estrés emocional o los elementos del medio ambiente pueden afectar a su piel. 
Cuando empiece a notar los primeros signos de la edad y la piel ya no parezca 
recuperarse tan rápido, es necesario cuidarla más y prestarle mayor atención. 
Por eso hemos desarrollado VisaCare, nuestro nuevo y emocionante enfoque 
para solucionar los primeros signos de la edad,  para que disfrute de una piel de 
aspecto juvenil hoy y mañana. En función de su piel, podrá notar unos efectos 
inmediatos, como una piel más suave y revitalizada, después de uno o unos 
pocos tratamientos. En 4-6 semanas puede tener una piel más firme y con un 
tono más uniforme. Puede utilizar VisaCare en la comodidad de su propio hogar 
para disfrutar de una piel más suave, firme y revitalizada. VisaCare dispone de un 
sistema de doble acción que exfolia y masajea al mismo tiempo. Este sistema es 
más eficaz y controlado que la exfoliación de la piel solo con las manos. Diseñado 
para mejorar su rutina actual, puede usar VisaCare después de limpiarse la 
piel y antes de aplicarse la mascarilla hidratante, la crema de día o la crema de 
noche. Después del tratamiento, su piel estará preparada para absorber mejor la 
mascarilla o crema. ¿Preparado para empezar? Use VisaCare en casa dos veces a 
la semana para disfrutar de unos resultados reales y visibles.

Cómo funciona la tecnología de Philips Microdermabrasion
Philips VisaCare ofrece un sistema DualAction Air Lift & Exfoliation, que masajea 
y exfolia al mismo tiempo. Esto estimula el proceso de rejuvenecimiento de la 
piel para que esté más firme, suave y visiblemente radiante.
1 La punta de exfoliación renueva y revela una piel más suave, con una 

textura más fina y más firme mediante la estimulación del proceso de 
renovación celular natural. Elimina la aspereza y la descamación para 
perfeccionar la piel y prepararla para que absorba mejor tu crema 
favorita después del tratamiento.

2 El sistema Air Lift™ genera una acción de masaje suave y estimulante 
que favorece la circulación sanguínea a la vez que elimina las células 
muertas y revitaliza la piel.

Descripción general (fig. 1)
1 Filtro
2 Anillo de exfoliación
3 Punta de tratamiento de microdermoabrasión
4 Botón de encendido/apagado
5 Piloto de carga e indicación de “batería baja”
6 Mango
7 Salida de aire
8 Soporte de carga
9 Punta “normal” para tratamiento normal 
10 Punta “sensible” para tratamiento suave
11 Adaptador de corriente
12 Clavija pequeña
Funda (no se muestra)
Cepillo de limpieza (no se muestra)
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Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y 
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro
 - Mantenga el adaptador seco.
 - No cargue el aparato en entornos húmedos (por ejemplo,  

cerca de una bañera llena, una ducha abierta o una piscina llena).

Advertencia
 - Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por 

personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por 
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han 
sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma 
segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita 
que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la 
limpieza ni el mantenimiento a menos que sean supervisados.

 - Utilice el aparato sólo con el adaptador que se suministra.
 - No utilice el aparato ni el adaptador si están deteriorados o rotos, ya 

que podrían ocasionar lesiones.
 - Si el adaptador está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo 

original para evitar situaciones de peligro.
 - El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para 

sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
 - No utilice el aparato si la punta de tratamiento está rota, agrietada, 

dañada o sucia. Inspeccione siempre la punta de tratamiento antes de 
usarla. Si tiene alguna duda, sustituya la punta de tratamiento.

 - No inserte ningún objeto metálico en la toma de la clavija pequeña del 
aparato para evitar que se produzca un cortocircuito.

 - Este aparato contiene un imán. Mantenga los imanes alejados de 
los marcapasos. Las personas con marcapasos u otros dispositivos 
implantados en el cuerpo no deben acercarse a los imanes.  
Dichas personas deben buscar atención médica especializada antes de 
manipular o entrar en contacto con imanes.

Precaución
 - No utilice el aparato para otro fin distinto a masajear y eliminar 

suavemente la capa de piel muerta exterior para acelerar la 
regeneración normal de la piel.

 - No utilice el aparato más de dos veces a la semana, ya que puede 
provocar irritación en la piel.

 - No utilice el aparato junto con cremas (exfoliantes) o con peelings 
químicos o mecánicos, ya que esto puede provocar daños en el 
aparato y en la piel.

 - Cargue, utilice y guarde el aparato a una temperatura entre 5 °C/40 °F 
y 35 °C/95 °F.

 - Cargue completamente el aparato al menos cada 3 meses para 
mantener la autonomía de la batería.
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VisaCare mejora la absorción de las cremas y mascarillas faciales. Debido a 
esta mayor absorción, pueden aparecer reacciones negativas en la piel. Le 
recomendamos que no cambie de crema durante las primeras 2-4 semanas 
de uso de VisaCare. Cuando empiece a utilizar una crema nueva después 
de este periodo, pruebe la crema primero en una zona pequeña. No siga 
utilizando la crema si se produce una reacción negativa al aplicarla en la piel 
tratada con VisaCare. Cuando empiece el tratamiento o vuelva a empezarlo 
después de más de 2 semanas, empiece de nuevo con la punta sensible. Esto 
permitirá que la piel vuelva a acostumbrarse al tratamiento. 

Contraindicaciones y otras advertencias
Este aparato se ha desarrollado para tratar los primeros signos de la edad 
en la cara. La capa de piel epidérmica se estrecha con el paso de los años 
debido a factores extrínsecos e intrínsecos, por lo que la piel rugosa y los 
daños por la luz solar se hacen más evidentes. El objetivo principal de este 
aparato es la piel de la cara (excepto la zona debajo y encima de los ojos).

No utilice este aparato:
 - Si tiene infecciones de la piel, heridas abiertas, erupciones, quemaduras, 

quemaduras solares, inflamación, eccema, psoriasis, rosácea, infecciones 
activas como herpes o brotes de acné activos en las zonas que va a tratar.

 - Si tiene lunares grandes, tatuajes, manchas de nacimiento, maquillaje 
permanente u otra irritación en la piel en las zonas que va a tratar.

 - Si la piel se está recuperando aún de un procedimiento cosmético,  
como un peeling químico o mecánico, rejuvenecimiento cutáneo con láser, 
tratamiento con láser fraccional, tratamiento con mesoterapia o cualquier 
otro tratamiento con rellenadores dérmicos en las últimas dos semanas.

 - Si está tomando medicación que puede afectar a la piel, como 
esteroides o medicamentos para el acné (Accutane, isotretinoína o 
Roaccutane). Consulte a su médico.

 - Si tiene verrugas, no intente eliminarlas con este aparato, ya que 
pueden diseminarse.

 - Si tiene cicatrices, consulte a su médico o dermatólogo antes de 
empezar a utilizar el aparato.

 - Junto con otro sistema de cuidado de la piel en casa que contenga un 
ingrediente exfoliante activo.

Consejo general
 - Después de cada tratamiento, es recomendable utilizar una crema con 

factor de protección solar (SPF) de 30 o más en las zonas tratadas 
durante un mínimo de 3 días.

 - Si tiene una enfermedad importante de la piel (incluidos, sin limitación, 
melanoma, carcinoma de células basales, queratosis actínica, melasma, 
lupus eritematoso sistémico, porfiria, coagulación anormal o anomalías 
del colágeno como heridas queloides, formación de cicatrices excesiva 
o historial de cicatrización de heridas incorrecta), consulte a su médico 
antes de empezar a utilizar el aparato.

 - Si tiene pensado disfrutar del sol (por ejemplo, durante las vacaciones 
de verano), le recomendamos que interrumpa el tratamiento una 
semana antes de las vacaciones y mientras vaya a mantener una 
exposición prolongada al sol.
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Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables 
sobre exposición a campos electromagnéticos.

Carga

Carga del aparato
El aparato tarda aproximadamente 8 horas en cargarse. Un aparato 
totalmente cargado ofrece un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 
30 minutos. 

 1  Asegúrese de que el aparato está apagado. 
 2  Inserte la clavija pequeña en la toma del soporte de carga y el 

adaptador en la toma de corriente.

 3  Coloque el aparato en el soporte de carga.

 , La luz de carga parpadea en blanco para indicar que el aparato se 
está cargando. 

 , Cuando la batería está completamente cargada, el piloto de carga se 
enciende en blanco de forma continua durante 30 minutos. El piloto 
se apaga después de 30 minutos.

Nota: Puede utilizar el aparato antes de que la batería esté totalmente 
cargada. No obstante, su rendimiento y tiempo de funcionamiento no serán 
óptimos en ese caso.
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Indicación de batería baja
Cuando la batería está casi agotada, el piloto de carga parpadea en ámbar 
durante 4 segundos durante el uso y después de apagar el aparato.  
La batería sigue conteniendo energía suficiente para un tratamiento completo 
de 5 minutos. Cuando la batería está totalmente agotada, el aparato se apaga 
automáticamente y el piloto de carga parpadea en ámbar muy rápido.  
Es aconsejable cargar el aparato inmediatamente después de usarlo. 

Preparación para su uso
Asegúrese de cargar el aparato durante 8 horas antes de usarlo por 
primera vez.

Preparación
Limpie y seque suavemente la cara siempre hasta que esté totalmente seca.

Nota: El aparato se ha diseñado para su uso exclusivo en seco. No lo utilice 
sobre la cara húmeda o en la ducha o bañera.
Consejos de aplicación
VisaCare incluye dos puntas de tratamiento diferentes:
 - Punta “normal” para tratamiento normal.
 - Punta “sensible” para tratamiento suave.

Le aconsejamos que utilice la punta de tratamiento “sensible” durante los 
primeros tratamientos para comprobar cómo reacciona la piel. Si la piel 
reacciona bien a la punta “sensible”, puede probar la punta de tratamiento 
“normal”. Consulte el capítulo “Guía de resolución de problemas”  
para conocer las reacciones normales y adversas de la piel.

Nota: Utilice el código QR de la cubierta frontal o siga el enlace para ver un 
vídeo en línea con instrucciones sobre el uso correcto del aparato. 

Uso del aparato

Nota: Utilice el aparato dos veces a la semana. El uso del aparato con mayor 
frecuencia puede provocar irritación de la piel.
 1  Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
 2  Cuando utilice el aparato por primera vez, pruebe la punta de 

tratamiento en el antebrazo antes de usarla en la cara. Haga una 
pasada con el aparato y espere una hora aproximadamente. Si la 
posible reacción de la piel disminuye, puede utilizar con seguridad la 
punta en la cara.

Nota: Compruebe siempre visualmente la punta de tratamiento antes de 
usarla para ver si está dañada. Si la punta de tratamiento está dañada puede 
arañar la piel. Si la punta de tratamiento está dañada, sustitúyala.
Nota: No utilice el aparato sin la punta de tratamiento, ya que esto no es 
beneficioso para la piel y puede provocar reacciones no deseadas.

ESPAÑOL 19



 3  Ponga la punta de tratamiento sobre la cara de forma que note la 
succión. Asegúrese de que existe siempre un contacto total con la piel 
entre la punta y la zona que va a tratar. No obstante, no presione la 
punta de tratamiento con demasiada fuerza sobre la superficie de la piel.

 4  Mueva suavemente la punta de tratamiento en líneas rectas.  
Empiece en la barbilla y pase a las mejillas, la frente y la nariz. 
Asegúrese de tratar todas las zonas.

Consejo: Utilice la otra mano para estirar y sujetar la piel y mueva el aparato 
alejándolo de la mano. Esto permite conseguir fácilmente una succión 
adecuada, especialmente en las sienes y las mejillas.  
Consulte el mapa facial de la parte posterior del manual del usuario para 
obtener instrucciones detalladas sobre cómo mover el aparato sobre la cara.
No mueva el aparato sobre lunares grandes, tatuajes, manchas de 
nacimiento o maquillaje permanente.
No trate la piel que hay debajo y encima de los ojos, ya es que fina y 
delicada. Cuando trate las arrugas finas que hay a los lados de los ojos, 
ponga un dedo de la otra mano en la esquina del párpado y mueva el 
aparato alejándolo del dedo hacia la sien.
Nota: No mantenga la punta de tratamiento en una zona cuando la coloque 
sobre la piel.
 5  En función del estado de la piel, empiece tratando cada zona 

2-4 veces. Cuando su piel se haya habituado al tratamiento, aumente 
a 4-6 pasadas o empiece a utilizar la punta de tratamiento normal. 
Cuando se acostumbre a la punta de tratamiento normal, empiece 
a tratar cada zona con 3-4 pasadas. Cuando su piel se habitúe al 
tratamiento, aumente a 4-6 pasadas.

 6  Cuando trate todas las zonas, pulse el botón de encendido/apagado 
para apagar el aparato. Se tardan aproximadamente 5 minutos en 
realizar un tratamiento completo.

En función de su tipo de piel, puede que experimente una sensación de 
calor o picor y la piel se puede enrojecer ligeramente. Este efecto es solo 
temporal y debería reducirse en 5-10 minutos.

Consejo: En zonas donde es más difícil conseguir un contacto total con la piel, 
como la frente, pruebe diferentes formas de sujetar el aparato. Pruebe con 
movimientos verticales y horizontales para encontrar la mejor forma de que 
el contacto con la piel sea adecuado. También puede dejar la mano quieta y 
mover la cabeza.
Si sospecha que el aparato está dañado (por ejemplo, después de un 
golpe o una caída), examine la punta de tratamiento con atención.  
Si la punta está dañada, sustitúyala. No utilice una punta de tratamiento 
dañada, ya que puede provocar arañazos.
Después del tratamiento
Después del tratamiento, aplique una mascarilla hidratante, una crema de día o 
de noche y asegúrese de utilizar protector solar cuando salga. No utilice otro 
método de exfoliación mecánica o química durante 3 días. No se someta a 
electrolisis, cera facial ni utilice depiladoras 3 días después de utilizar el aparato. 
Puede ponerse maquillaje inmediatamente después del tratamiento.
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Limpieza y mantenimiento

No sumerja el aparato en agua. No utilice productos químicos para 
limpiar el aparato. Nunca utilice estropajos, agentes de limpieza abrasivos 
ni líquidos agresivos como petróleo o acetona para limpiar el aparato.
 1  Asegúrese de que el aparato está apagado antes de empezar a 

limpiarlo.

 2  Quite la punta de tratamiento del aparato. 

 3  Limpie la punta de tratamiento bajo el grifo con agua caliente y un 
poco de jabón líquido. Si el anillo de exfoliación está sucio,  
deje la punta en remojo en agua caliente con jabón líquido durante 
5-10 minutos. Puede utilizar el cepillo para limpiarla. Asegúrese de 
limpiar el filtro con la punta de tratamiento del revés para enjuagar 
la suciedad que queda en el filtro. Seque la punta de tratamiento con 
una toalla que no suelte pelusa o deje que se seque al aire.

 4  Limpie el mango con un paño húmedo.
 5   Vuelva a colocar la punta de tratamiento seca en el aparato.
 6  Frote el soporte de carga con un paño húmedo.
Peligro: Mantenga el adaptador y el soporte de carga siempre secos.  
No los enjuague nunca bajo el grifo ni los sumerja en agua.

Limpie la punta de tratamiento después de cada uso por motivos de higiene 
y para evitar que el filtro se obstruya. Utilice solo jabón líquido o una 
solución de alcohol (máximo 70%) para limpiar la punta de tratamiento.

Almacenamiento
Guarde el aparato con la punta de tratamiento colocada en el soporte de 
carga o la funda. 

Nota: No guarde una punta de tratamiento mojada en el aparato ni en la funda.
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Sustitución
Una estructura abrasiva desgastada puede provocar irritación en la piel.  
Por lo tanto, la punta de tratamiento debe sustituirse cada 6 meses o antes 
si la estructura abrasiva está deformada o dañada. Hay puntas de repuesto 
disponibles en nuestro sitio Web. La punta de tratamiento se puede 
identificar mediante el código de producto, que puede encontrar en el 
interior de la punta de tratamiento.

Solicitud de accesorios
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite  
www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. 
También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente 
de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar 
los datos de contacto). 

Medio ambiente

 - Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del 
hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta 
manera ayudará a conservar el medio ambiente.

Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o 
lea el folleto de garantía mundial independiente. 

Guía de resolución de problemas
 En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden 
surgir con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente 
información, visite www.philips.com/support para consultar una lista 
de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de 
Atención al Cliente en su país. 
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Problema Solución

No sé si el aparato es 
adecuado para mi piel.

Lea la sección “Contraindicaciones y otras advertencias” del capítulo 
“Importante” para comprobar si el aparato es adecuado para su piel.

El aparato no se carga. Asegúrese de que la toma en la que conecta el aparato está activa. 
Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje 
de la red local. Compruebe si ha colocado el aparato correctamente en 
el soporte. Si utiliza la toma de un armario del baño, puede que necesite 
encender la luz para activar la toma. Si el piloto del aparato sigue sin 
encenderse o si el aparato no se carga, póngase en contacto con el Servicio 
de Atención del Cliente de Philips.

El aparato ya no 
funciona.

Cargue el aparato de acuerdo con las instrucciones de este manual 
de usuario. Compruebe si se ha producido un fallo en el suministro de 
energía y si la toma de corriente está activa. Compruebe si el piloto de 
carga del aparato se enciende para asegurarse de que el aparato se está 
cargando. Asegúrese de que ha pulsado el botón de encendido/apagado 
correctamente. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el 
Servicio de Atención del Cliente de Philips.

El aparato no funciona 
cuando se está 
cargando.

Esta es una medida de seguridad. El aparato no se ha diseñado para que 
funcione mientras se está cargando. Deje que el aparato se cargue durante 
1 hora aproximadamente para disfrutar de un tratamiento de 5 minutos.

No consigo unos 
resultados óptimos 
cuando utilizo el 
aparato sobre la piel 
mojada.

Utilice el aparato solamente sobre la piel seca. El aparato solo funciona de 
forma óptima sobre la piel seca.

Mi piel reacciona al 
tratamiento con el 
aparato.

Este tratamiento puede provocar una ligera rojez directamente después 
del mismo. Puede que experimente una sensación de calor o picor durante 
el tratamiento. Estos efectos desaparecen normalmente después de varios 
minutos y generalmente son agradables. Es posible que experimente 
sequedad o descamación en la piel, rojez o inflamación prolongada. En ese 
caso, puede que haya presionado el aparato con demasiada fuerza sobre 
la cara o que haya tratado la misma zona demasiadas veces. Intente ejercer 
menos presión sobre el aparato durante el siguiente tratamiento o tratar 
la zona menos veces. En muy pocos casos, el aparato puede provocar un 
moretón o una ampolla, un arañazo o un cambio en la pigmentación.  
Casi todas las reacciones de la piel desaparecerán en una semana, aunque 
el cambio en la pigmentación se reducirá en varias semanas o unos pocos 
meses. Para evitar posibles efectos segundarios, utilice una crema de día 
con factor de protección solar o una crema con protección solar después 
del tratamiento. Esto ayuda a evitar las quemaduras del sol. Se ha probado 
y confirmado que el aparato es seguro si se utiliza según se describe en el 
manual de usuario. Los medicamentos o productos y sus posibles efectos 
secundarios pueden afectar a las personas de formas diferentes. Debido a 
que siempre existe la posibilidad de que se produzca un efecto secundario 
raro o anteriormente desconocido con el uso de este aparato o cualquier 
otro producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención del Cliente 
de Philips si experimenta un efecto secundario que no se ha mencionado 
anteriormente.
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Problema Solución

Es difícil deslizar el 
aparato sobre la piel/no 
noto la succión/el efecto 
parece ser inferior al 
de los tratamientos 
anteriores.

Compruebe si el filtro está obstruido. Limpie la punta de tratamiento 
enjuagándola bajo el grifo. Si el anillo de exfoliación está sucio, deje la punta 
en remojo en agua caliente con jabón líquido durante 5-10 minutos.  
Puede utilizar el cepillo de limpieza para limpiarla. Asegúrese de limpiar el 
filtro con la punta de tratamiento del revés para enjuagar la suciedad que 
queda en el filtro. Seque la punta de tratamiento con una toalla que no suelte 
pelusa o deje que se seque al aire. Compruebe si nota la succión del aparato 
cuando la punta de tratamiento está quitada: quite la punta y encienda el 
aparato. Al poner el dedo en el orificio, debería notar la succión. Si no es 
así, puede que el aparato esté roto. Póngase en contacto con el Servicio de 
Atención al Cliente de Philips.

Tengo problemas para 
mantener la succión en 
la frente.

Pruebe diferentes formas de sujetar el aparato para encontrar el ángulo 
adecuado que ofrezca un contacto con la piel correcto de la punta de 
tratamiento con la frente. Puede probar a mantener la mano quieta y mover 
la frente.

No sé cuándo empezar 
a utilizar la punta de 
tratamiento “normal”.

En cuanto no experimente efectos secundarios al utilizar la punta de 
tratamiento “sensible”, puede probar la punta de tratamiento “normal”.  
Tenga en cuenta que la primera vez que utilice una nueva punta de 
tratamiento, pueden producirse diferentes reacciones de la piel. Espere un 
tiempo a que la piel se acostumbre a la nueva punta.
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Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio 
dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/
welcome.  Cos’è VisaCare e come può aiutare la vostra pelle? L’età, la mancanza 
di sonno, gli stress emotivi o gli elementi ambientali possono influire sulla vostra 
pelle. Quando iniziate a vedere i primi segni di invecchiamento della pelle e la pelle 
non sembra recuperare più in modo veloce, è necessaria più cura e attenzione 
per essa. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato VisaCare, il nostro nuovo 
sensazionale metodo per gestire i primi segni d’invecchiamento, per una pelle 
giovane oggi e domani. A seconda della vostra pelle, potete notare effetti immediati 
come una pelle più liscia e rivitalizzata dopo un trattamento o pochi trattamenti. 
In 4-6 settimane è possibile ottenere una pelle levigata con un tono più uniforme. 
Potete utilizzare VisaCare comodamente a casa per ottenere una pelle più liscia, 
levigata e rivitalizzata. VisaCare vanta un sistema a doppia azione che esfolia e 
contemporaneamente massaggia. Questo sistema risulta più efficace e controllato 
per esfoliare la pelle rispetto al trattamento con le mani. Ideato per migliorare le 
vostre attuali abitudini, potete utilizzare VisaCare dopo la pulizia della pelle e prima 
di applicare una maschera nutriente, una crema per il giorno o per la notte. 
 Dopo il trattamento,  la vostra pelle è predisposta per un migliore assorbimento 
della maschera o della crema. Pronte per iniziare? Usate VisaCare a casa due volte 
a settimana per godere di risultati reali e visibili.

Tecnologia Philips Microdermabrasion
Philips VisaCare offre un sistema DualAction Air Lift & Exfoliation che 
consente di esercitare contemporaneamente un’azione esfoliante e 
massaggiante, stimolando il processo di rinnovamento cutaneo rendendo la 
pelle più liscia, levigata e visibilmente radiosa.
1 L’accessorio esfoliante esercita un’azione di rinnovamento donando 

una pelle più liscia e più tonificata, stimolando il naturale processo di 
rinnovamento delle cellule. Rimuove delicatamente la ruvidezza e la 
squamosità della pelle, uniformandola per prepararla a un assorbimento 
migliore della vostra crema preferita dopo il trattamento.

2 Il sistema Air Lift System™ crea un’azione massaggiante delicata e stimolante 
che favorisce la circolazione sanguigna rimuovendo allo stesso tempo le cellule 
morte della pelle e consentendo, in questo modo, di rivitalizzare la pelle.

Descrizione generale (fig. 1)
1 Filtro
2 Anello esfoliante
3 Punta per il trattamento di microdermoabrasione
4 Pulsante on/off
5 Spia di ricarica e indicazione di “batteria scarica”
6 Impugnatura
7 Uscita dell’aria
8 Supporto di ricarica
9 Accessorio “Normal” (Normale) per trattamento normale 
10 Accessorio “Sensitive” (Sensibile) per trattamento delicato
11 Adattatore
12 Spinotto
Custodia (non illustrata)
Spazzolina per la pulizia (non illustrata)
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Importante
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e 
conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo
 - Mantenete sempre asciutto l’adattatore.
 - Non caricate l’apparecchio in ambienti bagnati (ad esempio vicino a una 

vasca da bagno riempita d’acqua, a una doccia aperta o a una piscina).

Avviso
 - Quest’apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di 

età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di 
esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano 
ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio in maniera 
sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i 
bambini giochino con l’apparecchio. La manutenzione e la pulizia non 
devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.

 - Utilizzate l’apparecchio esclusivamente con l’adattatore in dotazione.
 - Non utilizzate l’apparecchio o l’adattatore nel caso in cui sia 

danneggiato o rotto al fine di evitare lesioni.
 - Se l’adattatore è danneggiato, è necessario sostituirlo esclusivamente 

con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
 - L’adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l’adattatore per 

sostituirlo con un’altra spina onde evitare situazioni pericolose.
 - Non utilizzate l’apparecchio se l’accessorio per il trattamento è rotto, 

scheggiato, danneggiato o sporco. Ispezionate sempre l’accessorio 
prima dell’uso. Se in dubbio, sostituitelo.

 - Non inserite materiali in metallo nella presa per evitare il rischio di 
corto circuito.

 - Questo apparecchio contiene un magnete. Le persone che portano un 
pacemaker cardiaco o altri dispositivi impiantati non devono avvicinarsi 
troppo al magnete. Prima che tali persone utilizzino o vengano a contatto 
con i magneti deve essere richiesto un parere medico specializzato.

Attenzione
 - Non utilizzate l’apparecchio per nessun altro scopo se non quello di 

massaggiare e rimuovere delicatamente lo strato in superficie di pelle 
morta per velocizzare il ricambio normale della pelle.

 - Non utilizzate l’apparecchio più di due volte a settimana, onde evitare 
irritazioni della pelle.

 - Non utilizzate l’apparecchio con creme esfolianti o con peeling chimici 
o meccanici, onde evitare danni all’apparecchio e alla pelle.

 - Ricaricate, utilizzate e riponete l’apparecchio a una temperatura 
compresa tra 5 °C e 35 °C.

 - Caricate completamente l’apparecchio almeno ogni 3 mesi per 
preservare la durata delle batteria.

VisaCare ottimizza l’assorbimento delle vostre creme e maschere per il 
viso. A causa di questo tipo di assorbimento superiore, è possibile che si 
verifichi una irritazione della pelle. Vi consigliamo pertanto di non cambiare 
crema durante le prime 2-4 settimane di utilizzo di VisaCare. Quando 
iniziate ad utilizzare una nuova crema dopo questo lasso di tempo, testatela 
prima su una piccola parte della pelle. Non continuate ad utilizzare questa 
crema in caso di irritazioni cutanee avverse in presenza di applicazione 
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sulla pelle trattata con VisaCare. Quando iniziate il trattamento, o lo 
riniziate dopo una pausa di oltre 2 settimane, iniziate nuovamente con 
l’accessorio “Sensitive” (Sensibile). In questo modo la vostra pelle si abituerà 
nuovamente al trattamento. 

Controindicazioni e altre avvertenze
Questo apparecchio è stato sviluppato per gestire i primi segni di 
invecchiamento del viso. Dal momento che lo strato di epidermide diventa 
sempre più sottile con il passare degli anni a causa di fattori esterni e 
interni, la pelle ruvida e i segni di fotolesione diventano sempre più evidenti. 
L’obiettivo di questo apparecchio è la pelle del viso (ad esclusione delle 
aree sotto e sopra gli occhi).

Non utilizzate l’apparecchio:
 - In caso di infezioni della pelle, ferite aperte, orticarie, bruciature, 

scottature da sole, infiammazioni, eczema, psoriasi, acne rosacea, 
infezioni attive come herpes o eruzioni di acne nelle aree da trattare.

 - In caso di nei atipici, tatuaggi, nevi vinosi, trucco permanente o qualsiasi 
altra irritazione della pelle nelle aree da trattare.

 - Se la vostra pelle deve ancora ristabilirsi a seguito di un trattamento 
cosmetico, ad esempio un peeling chimico o meccanico, un 
rinnovamento cutaneo al laser, un trattamento al laser frazionale,  
una mesoterapia o qualsiasi altro trattamento con dermoriempitivi 
nelle due settimane precedenti.

 - Se assumete medicinali che potrebbero avere effetti sulla pelle,  
come steroidi o farmaci per l’acne (Accutane, Isotretinoine o 
Roaccutane). Consultate il vostro medico.

 - In caso di presenza di verruche. Non provate a eliminarle con questo 
apparecchio. Potrebbero ampliarsi.

 - In caso di cicatrici, consultate il medico o il dermatologo prima di 
utilizzare l’apparecchio.

 - In combinazione con qualsiasi altro sistema per la cura della pelle in 
casa che contenga ingredienti attivi per il peeling.

Consigli generali
 - Dopo ogni trattamento, è consigliabile utilizzare un fattore di protezione 

solare (SPF) 30 o superiore sulle aree trattate per almeno 3 giorni.
 - In caso di pelle in gravi condizioni (tra cui ma non limitatamente a: 

melanoma, basalioma, cheratosi solare, melasma, lupus eritematoso 
sistemico, porfiria, anomalie della coagulazione e del collagene come ferite 
da cheloide, formazione eccessiva di cicatrici o episodi di cattiva guarigione 
delle ferite), consultate il medico prima di utilizzare l’apparecchio.

 - Se pensate di esporvi al sole (ad esempio durante le vacanze estive), 
consigliamo di interrompere il trattamento una settimana prima delle 
vacanze e per tutto il periodo di esposizione al sole.

Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme 
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
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Come ricaricare l’apparecchio

Ricarica dell’apparecchio
La ricarica dell’apparecchio richiede circa 8 ore. Un apparecchio a piena 
carica ha un’autonomia di funzionamento senza filo di 30 minuti. 

 1  Controllate che l’apparecchio sia spento. 
 2  Inserite lo spinotto nella presa del supporto di ricarica e l’adattatore 

nella presa di corrente.

 3  Posizionate l’apparecchio sul supporto di ricarica.

 , Quando l’apparecchio è in carica, la spia di ricarica emette una luce 
bianca lampeggiante. 

 , Quando la batteria è completamente carica, la spia di ricarica diventa 
bianca per 30 minuti. Dopo 30 minuti, la spia si spegne.

Nota: potete utilizzare l’apparecchio prima che la batteria sia completamente 
carica. Tuttavia, in tal caso le prestazioni e il tempo di funzionamento non 
saranno ottimali.

Indicazione di “batteria scarica”
Se la batteria è quasi scarica, la spia di ricarica lampeggia in ambra per 
4 secondi durante l’uso e dopo aver spento l’apparecchio. La batteria 
contiene ancora abbastanza energia per un trattamento completo di 
5 minuti. Quando la batteria è completamente scarica, l’apparecchio si 
spegne automaticamente e la spia di ricarica lampeggia in ambra molto 
rapidamente. È consigliabile ricaricare l’apparecchio subito dopo l’uso. 
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Predisposizione dell’apparecchio
Assicuratevi di aver caricato l’apparecchio per 8 ore prima di utilizzarlo per 
la prima volta.

Preparazione
Pulite e asciugate delicatamente il viso fino a renderlo completamente asciutto.

Nota: l’apparecchio è destinato esclusivamente all’uso su pelle asciutta.  
Non utilizzatelo sul viso bagnato, nella doccia o nella vasca da bagno.
Consigli per l’applicazione
VisaCare dispone di due diversi accessori per il trattamento:
 - Accessorio “Normal” (Normale) per trattamento normale.
 - Accessorio “Sensitive” (Sensibile) per il trattamento delicato.

Vi consigliamo di utilizzare l’accessorio per il trattamento “Sensitive” 
(Sensibile) durante i primi trattamenti per verificare la reazione della 
pelle. Se la pelle reagisce bene all’accessorio “Sensitive” (Sensibile), 
potete provare l’accessorio “Normal” (Normale). Consultate il capitolo 
“Risoluzione dei problemi” per gli effetti cutanei normali e collaterali.

Nota: utilizzate il codice QR sulla parte anteriore del rivestimento oppure 
seguite il link per visualizzare il video online per le istruzioni sull’uso corretto 
dell’apparecchio. 

Modalità d’uso dell’apparecchio

Nota: utilizzate l’apparecchio due volte a settimana. Usare l’apparecchio più 
spesso potrebbe causare irritazione della pelle.
 1  Premete il pulsante on/off per accendere l’apparecchio.
 2  Quando utilizzate l’apparecchio per la prima volta, provate 

l’accessorio per il trattamento sull’avambraccio prima di applicarlo 
sul viso. Passate l’apparecchio e poi aspettate circa un’ora.  
Se riscontrate una reazione cutanea che pian piano scompare,  
potete utilizzare l’accessorio sul viso senza alcun rischio.

Nota: prima dell’uso, controllate sempre che l’accessorio per il trattamento non 
sia danneggiato. Un accessorio per il trattamento danneggiato graffia la pelle. 
Se l’accessorio per il trattamento è danneggiato, sostituitelo.
Nota: non utilizzate l’apparecchio senza l’accessorio per il trattamento poiché 
fa male alla pelle e potrebbe causare una reazione cutanea indesiderata.
 3  Posizionate l’accessorio per il trattamento sul viso in modo tale da sentire 

l’aspirazione. Assicuratevi che l’accessorio per il trattamento sia sempre 
a pieno contatto con l’area da trattare. Tuttavia, non applicate troppa 
pressione con l’accessorio per il trattamento sulla superficie della pelle.

 4  Muovete delicatamente l’accessorio per il trattamento con 
movimenti dritti. Iniziate dal mento e spostatevi quindi sulle guance, 
sulla fronte e sul naso. Assicuratevi di trattare tutte le aree.

Consiglio: usate l’altra mano per tenere la pelle tesa e muovete l’apparecchio 
lontano dalla mano. Questa operazione rende più facile ottenere un’adeguata 
aspirazione, in modo particolare sulle tempie e sulle guance. Per istruzioni 
dettagliate su come passare l’apparecchio sul viso, consultate la mappa del 
viso sul retro del manuale dell’utente.
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non utilizzate l’apparecchio su nei atipici, tatuaggi, nevi vinosi o trucco 
permanente.
non trattate la pelle sotto o sopra gli occhi, poiché è sottile e delicata. 
Quando trattate le aree sottili sul lato dell’occhio, posizionato un dito 
dell’altra mano nell’angolo della palpebra e muovete l’apparecchio 
lontano dal dito verso la tempia.
Nota: non tenete l’accessorio per il trattamento in un singolo punto una volta 
posizionato sulla pelle.
 5  A seconda del vostro tipo di pelle, iniziate a trattare ogni zona  

2-4 volte. Quando la vostra pelle si è abituata al trattamento, 
aumentate a 4-6 volte o passate all’accessorio “Normal” (Normale). 
Quando utilizzate questo accessorio, iniziate a trattare ciascuna 
area 3-4 volte. Quando la vostra pelle si è abituata al trattamento, 
aumentate a 4-6 volte.

 6  Dopo aver trattato tutte le aree, premete il pulsante on/off per 
spegnere l’apparecchio. Un trattamento completo richiede circa  
5 minuti.

A seconda del vostro tipo di pelle, potreste provare una sensazione di 
calore e solletico e la pelle potrebbe diventare leggermente rossa. Si tratta 
solo di un effetto temporaneo che dovrebbe diminuire in 5-10 minuti.

Consiglio: nelle aree in cui è difficile raggiungere il contatto pieno con la pelle, come 
la fronte, provate modi diversi per tenere l’apparecchio. Provate movimenti verticali e 
orizzontali per trovare il modo migliore e stabilire un contatto adeguato con la pelle. 
Potete anche tenere ferma la mano e muovere la testa.
se sospettate che l’apparecchio sia danneggiato (ad esempio dopo 
una caduta o un urto), esaminate attentamente l’accessorio per il 
trattamento. Se è danneggiato, sostituitelo. Non utilizzate un accessorio 
danneggiato, onde evitare graffi.
Dopo il trattamento
Dopo il trattamento, applicate una maschera nutriente, una crema da giorno o da 
notte e assicuratevi di utilizzare la protezione solare quando uscite. Non usate alcun 
altro metodo di esfoliazione meccanico o chimico per 3 giorni. Non sottoponetevi 
a elettrolisi, ceretta del viso e non utilizzate depilatori nei 3 giorni successivi all’uso 
dell’apparecchio. Potete applicare il trucco subito dopo il trattamento.

Pulizia e manutenzione

non immergete l’apparecchio nell’acqua. Non utilizzate prodotti chimici per 
pulire l’apparecchio. Per la pulizia dell’apparecchio, non utilizzate spugne 
abrasive, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone.

 1  Prima di pulire l’apparecchio, verificate che sia spento.
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 2  Rimuovete l’accessorio per il trattamento dall’apparecchio. 

 3  Pulite l’accessorio per il trattamento sotto il rubinetto con acqua 
calda e un detergente per piatti. Se l’anello esfoliante è sporco, 
lasciate l’accessorio immerso in acqua calda con detergente per piatti 
per 5-10 minuti. Potete utilizzare la spazzola per pulirlo.  
Assicuratevi di pulire il filtro con l’accessorio per il trattamento 
capovolto al fine di rimuovere tutti i residui rimasti nel filtro. 
Asciugate l’accessorio per il trattamento con un asciugamano che 
non lascia residui o lasciatelo asciugare all’aria.

 4  Pulite l’impugnatura con un panno umido.
 5   Riposizionate l’accessorio per il trattamento asciutto 

sull’apparecchio.
 6  Pulite il supporto di ricarica con un panno umido.
Pericolo: mantenete l’adattatore e il supporto di ricarica sempre asciutti 
evitando di sciacquarli sotto l’acqua corrente o di immergerli in acqua.

Pulite l’accessorio per il trattamento dopo ogni uso per motivi di igiene 
e per prevenire l’ostruzione del filtro. Per la pulizia dell’accessorio per il 
trattamento, utilizzate solo detergente per piatti o una soluzione a base di 
alcol (max. 70%).

Conservazione
Riponete l’apparecchio con l’accessorio per il trattamento inserito nel 
supporto di ricarica o nell’astuccio. 

Nota: non inserite l’accessorio per il trattamento bagnato sull’apparecchio e 
non riponetelo nell’astuccio.

Sostituzione
Una struttura usurata e abrasiva potrebbe provocare l’irritazione della pelle. 
Pertanto, l’accessorio per il trattamento dovrebbe essere sostituito ogni  
6 mesi o prima se la struttura abrasiva è deformata o danneggiata.  
Gli accessori di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web. L’accessorio 
per il trattamento può essere identificato dal codice del prodotto.  
Potete trovare questo codice nella parte interna dell’accessorio.
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Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito  
www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro 
rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del 
vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia 
internazionale). 

Tutela dell’ambiente

 - Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio 
insieme ai rifiuti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta 
ufficiale.

Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo  
www.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia 
internazionale. 

Risoluzione dei problemi
 Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare 
con l’apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le 
informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support 
per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti 
del vostro paese. 

Problema Soluzione

Non so se l’apparecchio 
è adatto alla mia pelle.

Consultate la sezione “Controindicazioni e altre avvertenze” nel capitolo 
“Importante” per controllare se l’apparecchio è adatto alla vostra pelle.

L’apparecchio non si 
carica.

Assicuratevi che la presa a cui collegate l’apparecchio sia attiva.  
Controllate che la tensione indicata sull’apparecchio corrisponda alla tensione 
locale. Controllate di aver posizionato l’apparecchio correttamente sul 
supporto. Se utilizzate una presa posta sul mobiletto del bagno, potrebbe 
essere necessario accendere la luce per attivare la presa. Se la spia 
sull’apparecchio continua a non accendersi o se l’apparecchio continua a non 
caricarsi, contattate il centro assistenza clienti Philips.

L’apparecchio non 
funziona.

Caricate l’apparecchio secondo le istruzioni riportate in questo manuale 
dell’utente. Controllate che non si sia verificato un blackout e che la presa di 
corrente a muro sia attiva. Controllate che la spia di ricarica dell’apparecchio 
sia accesa per assicurarvi che l’apparecchio sia in carica. Assicuratevi di aver 
premuto il pulsante on/off correttamente. Se l’apparecchio continua a non 
funzionare, contattate il centro assistenza clienti Philips.
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Problema Soluzione

L’apparecchio non 
funziona quando è in 
carica.

Questa è una misura di sicurezza. L’apparecchio non è progettato per 
funzionare durante la ricarica. Lasciate ricaricare l’apparecchio circa 1 ora per 
un trattamento di 5 minuti.

Non ottengo ottimi 
risultati quando uso 
l’apparecchio sulla pelle 
bagnata.

Utilizzate l’apparecchio solo sulla pelle asciutta. L’apparecchio funziona in 
modo ottimale solo sulla pelle asciutta.

La mia pelle ha delle 
reazioni al trattamento 
con l’apparecchio.

Il trattamento potrebbe causare lieve rossore subito dopo l’applicazione. 
Durante il trattamento è possibile provare una sensazione di calore e 
solletico. Generalmente, questi effetti scompaiono dopo qualche minuto 
e sono avvertiti come piacevoli. È possibile riscontrare una pelle secca o 
screpolata, rossore prolungato o gonfiore. In tal caso, potreste aver esercitato 
troppa pressione con l’apparecchio sulla pelle oppure avete trattato 
la stessa area per troppo tempo. Provate a esercitare meno pressione 
con l’apparecchio durante il successivo trattamento o trattate l’area per 
meno volte. In casi rari, l’apparecchio potrebbe causare lividi o bolle, 
graffi o cambiamenti della pigmentazione. Quasi tutte le reazioni cutanee 
scompariranno entro una settimana, il cambiamento della pigmentazione 
diminuirà entro diverse settimane o pochi mesi. Per evitare i possibili effetti 
collaterali, utilizzate una crema da giorno con fattore di protezione solare o 
una protezione solare dopo il trattamento, in modo da prevenire scottature. 
L’apparecchio è stato testato ed è stato dichiarato sicuro per l’utilizzo nelle 
modalità descritte nel manuale dell’utente. I medicinali o i prodotti e i loro 
possibili effetti collaterali possono influire diversamente a seconda della 
persona. Dal momento che esiste sempre la possibilità di riscontrare effetti 
collaterali rari o precedentemente sconosciuti con l’uso dell’apparecchio 
o con qualsiasi altro prodotto, contattate il centro assistenza clienti Philips 
qualora riscontraste un effetto collaterale diverso da quelli descritti in alto.

È difficile far scorrere 
l’apparecchio sulla pelle/
Non sento aspirazione/
l’effetto sembra essere 
minore rispetto ai 
precedenti trattamenti.

Controllate se il filtro è ostruito. Pulite l’accessorio per il trattamento 
risciacquandolo sotto il rubinetto. Se l’anello esfoliante è sporco, lasciate 
l’accessorio immerso in acqua calda con detergente per piatti per 5-10 minuti.  
Potete utilizzare la spazzola per pulirlo. Assicuratevi di pulire il filtro con 
l’accessorio per il trattamento capovolto al fine di rimuovere tutti i residui rimasti 
nel filtro. Asciugate l’accessorio per il trattamento con un asciugamano che non 
lascia residui o lasciatelo asciugare all’aria. Controllate di sentire l’aspirazione 
dell’apparecchio quando l’accessorio per il trattamento è stato estratto: rimuovete 
l’accessorio e accendete quindi l’apparecchio. Quando posizionate il dito sul foro, 
dovreste sentire l’aspirazione. Se non sentite l’aspirazione, l’apparecchio potrebbe 
essere rotto. Contattate il vostro centro assistenza clienti Philips.

Incontro difficoltà nel 
mantenere l’aspirazione 
sulla fronte.

Provate dei modi diversi per posizionare l’apparecchio e trovare l’angolo 
retto dell’accessorio per il trattamento con la fronte, al fine di ottenere un 
buon contatto con la pelle. Assicuratevi di muovere l’apparecchio lentamente 
sulla fronte. Potete provare a tenere ferma la mano, muovendo la testa.

Non so quando iniziare 
a utilizzare l’accessorio 
per il trattamento 
“Normal” (Normale).

Se non riscontrate effetti collaterali con l’uso dell’accessorio per il 
trattamento “Sensitive” (Sensibile), potreste provare l’accessorio “Normal” 
(Normale). La prima volta che utilizzate un nuovo accessorio per il 
trattamento, potreste avere una reazione cutanea diversa. Date alla pelle il 
tempo per abituarsi al nuovo accessorio.
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Introdução
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da 
assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em  
www.philips.com/welcome.  O que é VisaCare e como é que este pode 
ajudar a sua pele? A idade, a falta de sono, a tensão emocional e os elementos 
ambientais podem influenciar muito a sua pele.  
Quando começa a notar os primeiros sinais de envelhecimento da pele e a sua 
pele parece não recuperar com tanta rapidez, isto significa que a sua pele requer 
cuidado e atenção extra. Foi por esse motivo que desenvolvemos o VisaCare, a 
nossa nova abordagem para combater os primeiros sinais de envelhecimento, 
para uma pele com aspecto jovem hoje e amanhã. Dependendo da sua pele, 
pode obter efeitos imediatos - como uma pele mais macia e revitalizada - após 
um tratamento ou vários tratamentos. Efeitos como a firmeza da pele e a 
uniformização do seu tom verificam-se após 4 a 6 semanas.
Pode utilizar o VisaCare no conforto da sua casa para desfrutar de uma pele 
mais macia, mais firme e revitalizada. O VisaCare é fornecido com um sistema 
de dupla acção que esfolia e massaja em simultâneo. Este sistema é mais eficaz e 
controlado do que a esfoliação da sua pele apenas com as mãos.  
Concebido para melhorar a sua rotina actual, utilize o VisaCare depois de limpar 
a pele e antes de aplicar uma máscara nutritiva, um creme de dia ou um creme 
de noite. Depois do tratamento, a sua pele está preparada para uma melhor 
absorção da máscara ou do creme. Pronto para começar? Utilize o VisaCare em 
casa duas vezes por semana para desfrutar de resultados efectivos e visíveis.

Como funciona a tecnologia de microdermabrasão da Philips
A Philips VisaCare oferece um sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation, que 
massaja e esfolia em simultâneo. Isto estimula o processo de renovação superficial 
da pele para uma pele mais firme, mais suave e visivelmente radiante.
1 A ponta esfoliante renova e revela uma pele mais macia, com uma 

melhor textura e com maior firmeza através da estimulação do seu 
processo natural de renovação das células. Esta elimina suavemente a 
aspereza e escamosidade para melhorar a pele e para a preparar para 
uma melhor absorção do seu creme favorito após o tratamento.

2 O sistema Air Lift™ cria uma acção massajadora suave e estimulante 
que promove a circulação sanguínea, enquanto remove células mortas 
e revitaliza a sua pele.

Descrição geral (fig. 1)
1 Filtro
2 Anel de esfoliação
3 Ponta de tratamento de microdermabrasão
4 Botão ligar/desligar
5 Luz de carregamento e indicação de “bateria fraca”
6 Pega
7 Saída de ar
8 Base de carga
9 Ponta “normal” para tratamento habitual 
10 Ponta “sensível” para tratamento suave
11 Transformador
12 Ficha pequena
Bolsa (não apresentada)
Escova de limpeza (não apresentada)
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Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho 
e guarde-o para consultas futuras.

Perigo
 - Mantenha o adaptador seco.
 - Não carregue este aparelho em ambientes húmidos (por exemplo, 

próximo de uma banheira cheia, um chuveiro com água a correr ou 
uma piscina cheia).

Aviso
 - Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou 

superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, 
caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas 
à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os 
perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho.  
A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por 
crianças sem supervisão.

 - Utilize este aparelho apenas em combinação com o transformador fornecido.
 - Não utilize o aparelho ou o transformador, se estes estiverem 

danificados ou avariados, para evitar ferimentos.
 - Se o transformador estiver danificado, só deverá ser substituído por 

uma peça de origem para evitar situações de perigo.
 - O adaptador contém um transformador. Não corte o adaptador para o 

substituir por outro, porque isso poderá dar origem a situações de perigo.
 - Não utilize o aparelho se a ponta de tratamento estiver partida, 

fissurada, danificada ou suja. Examine sempre a ponta de tratamento 
antes de utilizar. Em caso de dúvida, substitua a ponta de tratamento.

 - Não insira material que contenha metal na tomada da ficha pequena 
para evitar curto-circuitos.

 - Este aparelho contém um íman. Mantenha ímanes afastados de 
pacemakers cardíacos. As pessoas com pacemakers cardíacos 
ou outros dispositivos implantados nos seus corpos não devem 
aproximar-se de ímanes. A opinião de um médico especialista deve ser 
consultada antes de pessoas nesta situação manusearem ou entrarem 
em contacto com ímanes.

Cuidado
 - Não utilize o aparelho para qualquer outra finalidade além de massajar 

e remover suavemente a camada superior morta da pele para acelerar 
a sua renovação normal.

 - Não utilize o aparelho mais do que duas vezes por semana, visto que 
isto pode causar irritações da pele.

 - Não utilize o aparelho em combinação com cremes (esfoliantes) nem 
com peelings químicos ou mecânicos, isto podem causar danos no 
aparelho e na sua pele.

 - Carregue, utilize e guarde o aparelho a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
 - Carregue o aparelho completamente, no mínimo, a cada 3 meses para 

manter a vida útil da bateria.
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O VisaCare aumenta a absorção dos seus cremes e máscaras faciais. Devido 
a esta maior assimilação pode ocorrer uma reacção negativa da pele. Por isso, 
recomendamos que não mude de creme durante as primeiras 2 a 4 semanas 
de utilização do VisaCare. Quando começar a utilizar um novo creme depois 
deste período, primeiro teste-o numa área pequena. Não continue a utilizar 
este creme se surgir uma reacção negativa da pele ao aplicá-lo na pele 
tratada com o VisaCare. Ao começar tratamento, ou ao reiniciar depois de 
uma paragem superior a 2 semanas, recomece com a ponta sensível. Isto 
permitirá que a sua pele se habitue novamente ao tratamento. 

Contra-indicações e outros avisos
Este aparelho foi desenvolvido para combater os primeiros sinais de 
envelhecimento do rosto. Visto que a camada epidérmica se torna mais fina 
com o passar dos anos devido a factores extrínsecos e intrínsecos, a pele 
áspera e os sinais da exposição solar tornam-se mais acentuados. O foco deste 
aparelho é a pele do rosto (excluindo a área por baixo e por cima dos olhos).

Não utilize este aparelho:
 - Se tiver infecções de pele, feridas abertas, erupções, queimaduras, 

queimaduras solares, inflamação, eczema, psoríase, rosácea, infecções 
activas como herpes ou crises activas de acne nas áreas a tratar.

 - Se tiver sinais grandes, tatuagens, angioma, maquilhagem permanente 
ou qualquer irritação da pele nas áreas a tratar.

 - Se a sua pele ainda estiver a recuperar de um procedimento cosmético, como 
um peeling químico ou mecânico, uma renovação superficial por laser, um tra-
tamento laser fraccionário, um tratamento de mesoterapia ou qualquer outro 
tratamento com preenchimento dérmico nas duas semanas anteriores.

 - Se estiver a tomar medicamentos que possam afectar a sua pele,  
como esteróides ou medicamento para acne (Accutane, isotretinoína 
ou Roaccutane). Consulte o seu médico.

 - Se tiver verrugas, não tente eliminá-las com este aparelho.  
Pode espalhar as verrugas.

 - Se tiver cicatrizes, consulte o seu médico ou dermatologista antes de 
começar a utilizar o aparelho.

 - Em combinação com qualquer outro sistema doméstico de cuidados 
da pele que contenha um ingrediente de esfoliação activo.

Conselhos gerais
 - Depois de que cada tratamento, recomendamos a utilização de um 

factor de protecção solar (SPF) 30 ou superior nas áreas tratadas, 
durante um mínimo de 3 dias.

 - Se tiver um problema de pele significativo (incluindo, entre outros, 
melanoma, carcinoma basocelular, ceratose senil, melasma, lúpus 
eritematoso disseminado, porfíria, anomalia de coagulação e anomalias 
de colagénio, como cicatrizes quelóides, formação excessiva de tecido 
cicatrizado ou um historial de má cicatrização de feridas), consulte o 
seu médico antes de começar a utilizar o aparelho.

 - Se planeia desfrutar do sol (por exemplo, em férias de Verão), 
recomendamos que interrompa o tratamento uma semana antes das 
férias e enquanto estiver extensivamente exposto ao sol.
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Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis 
relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Carregamento

Carregar o aparelho
Carregar o aparelho demora aproximadamente 8 horas. Um aparelho 
totalmente carregado tem uma autonomia de funcionamento sem fios de 
até 30 minutos. 

 1  Certifique-se de que o aparelho está desligado. 
 2  Insira a ficha pequena na tomada da base de carga e insira o 

transformador na tomada eléctrica.

 3  Coloque o aparelho na base de carga.

 , A luz de carregamento fica intermitente a verde para indicar que o 
aparelho está a carregar. 

 , Quando a bateria está completamente carregada, a luz de 
carregamento permanece continuamente acesa a branco durante  
30 minutos. Depois de esse período terminar, a luz apaga-se.

Nota: Pode utilizar o aparelho antes de a bateria estar completamente 
carregada. No entanto, o seu desempenho e tempo de funcionamento não 
serão ideais neste caso.

PORTUGUÊS 37



Indicação “Bateria fraca”
Quando a bateria está quase vazia, a luz de carregamento fica intermitente 
a âmbar por 4 segundos durante a utilização e depois de desligar o 
aparelho. A bateria contém energia suficiente para um tratamento 
completo de 5 minutos. Quando a bateria está completamente vazia,  
o aparelho desliga-se automaticamente e a luz de carregamento apresenta 
uma intermitência muito rápida a âmbar. Recomendamos o carregamento 
do aparelho imediatamente após a utilização. 

Preparar para a utilização
Assegure-se de que carregou o aparelho durante 8 horas antes de o 
utilizar pela primeira vez.

Preparação
Limpe sempre e seque suavemente o seu rosto até este estar totalmente 
seco.

Nota: O aparelho destina-se apenas à utilização a seco. Não o utilize no rosto 
húmido nem no chuveiro ou na banheira.
Pontas de aplicação
O VisaCare é fornecido com duas pontas de tratamento diferentes:
 - Ponta “normal” para tratamento habitual.
 - Ponta “sensível” para tratamento suave.

Recomendamos a utilização da ponta de tratamento “sensível” durante 
os primeiros tratamentos para ver como a sua pele reage. Se a pele 
reagir bem à ponta “sensível”, pode experimentar a ponta de tratamento 
“normal”. Consulte o capítulo “Resolução de problemas” para obter 
informações sobre reacções da pele normais e adversas.

Nota: Utilize o código QR na cobertura frontal ou siga a ligação para assistir 
ao vídeo online com instruções relativas à utilização correcta do aparelho. 

Utilizar o aparelho

Nota: Utilize o aparelho duas vezes por semana. Utilizar o aparelho com mais 
frequência pode causar irritações da pele.
 1  Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.
 2  Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, teste a ponta 

de tratamento no seu antebraço antes de a utilizar no seu 
rosto. Experimente o aparelho e, em seguida, aguarde durante 
aproximadamente uma hora. Se uma eventual reacção da pele 
diminuir, pode utilizar a ponta no seu rosto com segurança.

Nota: Inspeccione sempre visualmente a ponta de tratamento antes de utilizar 
para verificar se esta está danificada. Uma ponta de tratamento danificada 
arranha a sua pele. Se a ponta de tratamento estiver danificada, substitua-a.
Nota: Não utilize o aparelho sem a ponta de tratamento, visto que isto não 
beneficia a sua pele e pode causar uma reacção indesejada da pele.
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 3  Coloque a ponta de tratamento no seu rosto de forma a sentir a 
sucção. Assegure-se de que há sempre um contacto total com a 
pele, entre a ponta de tratamento e a área a tratar. No entanto, não 
pressione a ponta de tratamento demasiado sobre a superfície da pele.

 4  Movimente suavemente a ponta de tratamento em linhas rectas. 
Comece pelo queixo e, em seguida, movimente-a para as bochechas, 
a testa e o nariz. Assegure-se de que trata todas as áreas.

Sugestão: Utilize a outra mão para esticar e segurar a pele e movimente 
o aparelho na direcção oposta à sua mão. Isto facilita a obtenção de uma 
sucção adequada, especialmente nas têmporas e bochechas.  
Consulte o mapa das zonas faciais na parte final do manual do utilizador para 
obter instruções detalhadas sobre como deslocar o aparelho pelo rosto.
Não movimente o aparelho sobre sinais grandes, tatuagens, angiomas ou 
maquilhagem permanente.
Não trate a pele por baixo nem por cima dos olhos, visto que esta é fina 
e delicada. Quando tratar linhas finas ao lado do olho, coloque um dedo 
da outra mão no canto da pálpebra e movimente o aparelho na direcção 
oposta ao dedo, no sentido da têmpora.
Nota: Não mantenha a ponta de tratamento numa só área quando a colocar 
sobre a pele.
 5  Dependendo do estado da sua pele, comece por tratar cada área  

2 a 4 vezes. Quando a sua pele estiver habituada ao tratamento, 
aumente para 4 a 6 passagens ou comece a utilizar a ponta de 
tratamento normal. Quando utilizar a ponta de tratamento normal, 
comece por tratar cada área com 3 a 4 passagens. Quando a sua pele 
estiver habituada ao tratamento, aumente para 4 a 6 passagens.

 6  Quando tratar todas as áreas, prima o botão ligar/desligar para desligar o 
aparelho. Um tratamento completo demora aproximadamente 5 minutos.

Dependendo do seu tipo de pele, pode notar uma sensação de calor e 
formigueiro e a sua pele pode ficar levemente avermelhada. Isto é apenas 
um efeito temporário que deve diminuir dentro de 5 a 10 minutos.

Sugestão: Em áreas onde o contacto total com a pele é mais difícil de 
conseguir, como a testa, experimente formas diferentes de segurar o aparelho. 
Experimente movimentos verticais e horizontais para descobrir a melhor 
forma de estabelecer um contacto adequado com a sua pele. Também pode 
manter a sua mão imóvel e movimentar a sua cabeça.
Se suspeitar que o aparelho apresenta danos (por exemplo, depois 
de uma queda ou impacto), examine a ponta de tratamento 
cuidadosamente. Se a ponta estiver danificada, substitua-a. Não utilize 
uma ponta de tratamento danificada, pois isto pode causar arranhões.
Pós-tratamento
Depois do tratamento, aplique uma máscara nutritiva, um creme de dia ou 
um creme de noite e não se esqueça de utilizar protecção solar quando 
sair à rua. Não utilize qualquer outro método de esfoliação mecânico ou 
químico durante 3 dias. Não faça a depilação por electrólise, com cera nem 
cremes depilatórios durante 3 dias depois de utilizar o aparelho.  
Pode aplicar maquilhagem imediatamente depois do tratamento.
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Limpeza e manutenção

Não imerja o aparelho em água. Não utilize químicos para limpar o 
aparelho. Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou 
líquidos agressivos, como álcool ou acetona, para limpar o aparelho.
 1  Antes de começar a limpeza, certifique-se de que o aparelho está 

desligado.

 2  Retire a ponta de tratamento do aparelho. 

 3  Lave a ponta de tratamento em água quente corrente com um pouco 
detergente da loiça. Se o anel de esfoliação estiver sujo, deixe a ponta 
demolhar em água quente com detergente da loiça durante 5 a 10 
minutos. Pode utilizar a escova para limpar. Assegure-se de que limpa 
o filtro com a ponta de tratamento voltada ao contrário até eliminar 
toda a sujidade presente no filtro. Seque a ponta de tratamento com 
uma toalha que não largue pêlos ou deixe-a secar ao ar.

 4  Limpe a pega com um pano húmido.
 5   Coloque a ponta de tratamento seca novamente no aparelho.
 6  Limpe a base de carga com um pano húmido.
Perigo: Mantenha sempre o transformador e a base de carga secos. 
Nunca os enxagúe em água corrente, nem mergulhe em água.

Limpe a ponta de tratamento depois de cada utilização por razões 
higiénicas e para evitar obstruções do filtro. Utilize apenas detergente da 
loiça ou uma solução à base de álcool (máx. 70%) para limpar a ponta de 
tratamento.

Arrumação
Guarde o aparelho com a ponta de tratamento encaixada na base de carga 
ou na bolsa. 

Nota: Não guarde uma ponta de tratamento húmida no aparelho nem na bolsa.
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Substituição
Uma estrutura gasta e abrasiva poderá causar irritações da pele. Por isso, 
a ponta de tratamento deve ser substituída a cada 6 meses ou antes 
se a estrutura abrasiva estiver deformada ou danificada. As pontas de 
substituição estão disponíveis no nosso Web site. A ponta de tratamento 
pode ser identificada pelo código de produto. Pode procurar este código 
no interior da ponta de tratamento.

Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes,  
visite www.shop.philips.com/service ou vá ao seu revendedor Philips. 
Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu 
país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial). 

Meio ambiente

 - Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos 
normais no final da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha 
autorizado para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio 
ambiente.

Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/
support ou leia o folheto da garantia mundial em separado. 

Resolução de problemas
 Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no 
aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações 
fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma 
lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente 
no seu país. 

Problema Solução

Não sei se o aparelho é 
adequando para utilizar 
na minha pele.

Leia a secção “Contra-indicações e outros avisos” no capítulo “Importante” 
para verificar se o aparelho é adequado à sua pele.

O aparelho não carrega. Assegure-se de que a tomada à qual ligou o aparelho tem corrente.  
Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica 
local. Verifique se colocou o aparelho correctamente na base. Se utilizar uma 
tomada num armário da casa de banho, poderá precisar de acender a luz para 
activar a tomada. Se a luz no aparelho continuar a não se acender ou se o aparelho 
continuar a não carregar, contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips.
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Problema Solução

O aparelho deixou de 
funcionar.

Carregue o aparelho de acordo com as instruções neste manual do utilizador. 
Verifique se há uma falha de energia e se a tomada eléctrica tem corrente. 
Verifique se a luz de carregamento no aparelho se acende para se assegurar 
de que o aparelho está a carregar. Assegure-se de que premiu o botão ligar/
desligar correctamente. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o 
Centro de Apoio ao Cliente da Philips.

O aparelho não 
funciona quando está a 
carregar.

Trata-se de uma medida de segurança. O aparelho não se destina a funcionar 
enquanto carrega. Deixe o aparelho carregar durante aproximadamente  
1 hora para um tratamento de 5 minutos.

Não obtenho resultados 
ideais quando utilizo 
o aparelho na pele 
húmida.

Utilize o aparelho apenas na pele seca. O aparelho só funciona de forma ideal 
na pele seca.

A minha pele reage 
ao tratamento com o 
aparelho.

Este tratamento pode provocar uma vermelhidão suave imediatamente 
depois do tratamento. Pode experienciar uma sensação de calor e 
formigueiro durante o tratamento. Normalmente, estes efeitos desaparecem 
em poucos minutos e geralmente são considerados agradáveis. É possível que 
sinta a pele seca ou a escamar, vermelhidão prolongada ou inchaço. Nesse 
caso, poderá ter pressionado o aparelho com demasiada força sobre o seu 
rosto ou pode ter tratado a mesma área demasiadas vezes. Tente exercer 
menos pressão sobre o aparelho durante o próximo tratamento ou trate a 
área menos vezes. Em casos raros, o aparelho pode causar uma pisadura ou 
bolha, um arranhão ou uma mudança de pigmentação. Praticamente todas 
as reacções da pele desaparecem dentro de uma semana, as mudanças de 
pigmentação diminuem ao longo de várias semanas ou alguns meses. Para 
evitar possíveis efeitos secundários, utilize um creme de dia com factor de 
protecção solar ou um protector solar depois do tratamento. Isto ajuda 
a evitar queimaduras. O aparelho foi testado e considerado seguro para 
a utilização conforme descrito no manual do utilizador. Medicamentos e 
produtos e os seus possíveis efeitos secundários podem afectar cada pessoa 
de forma diferente. Visto que há sempre a possibilidade de poder ocorrer 
um efeito secundário raro ou anteriormente desconhecido com o uso deste 
aparelho ou qualquer outro produto, contacte o Centro de Apoio ao Cliente 
da Philips, caso tenha verificado um efeito secundário não mencionado acima.
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Problema Solução

É difícil deslizar o 
aparelho sobre a 
minha pele/não sinto a 
sucção/o efeito parece 
perder intensidade 
depois de tratamentos 
anteriores.

Verifique se o filtro está obstruído. Limpe a ponta de tratamento 
enxaguando-a em água corrente. Se o anel de esfoliação estiver sujo, 
demolhe a ponta em água quente com detergente da loiça durante 5 a  
10 minutos. Pode utilizar a escova de limpeza para limpar. Assegure-se de que 
limpa o filtro com a ponta de tratamento voltada ao contrário até eliminar 
toda a sujidade presente no filtro. Seque a ponta de tratamento com uma 
toalha que não largue pêlos ou deixe-a secar ao ar. Verifique se consegue 
sentir a sucção do aparelho quando a ponta de tratamento é retirada: retire 
a ponta e, em seguida, ligue o aparelho. Se colocar o seu dedo no orifício, 
deve conseguir sentir a sucção. Se não sentir a sucção, o aparelho pode estar 
avariado. Contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente da Philips.

Tenho dificuldade em 
manter a sucção na 
minha testa.

Tente formas diferentes de segurar o aparelho para encontrar o ângulo certo 
da ponta de tratamento sobre a testa para um bom contacto com a pele. 
Assegure-se de que movimenta o aparelho lentamente sobre a testa. Pode 
experimentar manter a sua mão parada e movimentar a cabeça.

Não sei quando devo 
começar a utilizar a 
ponta de tratamento 
“normal”.

Assim que não verificar efeitos secundários na utilização da ponta de 
tratamento “sensível”, pode experimentar a ponta de tratamento “normal”. 
Tenha em atenção que a primeira vez que utilizar uma nova ponta de 
tratamento, pode surgir uma reacção da pele diferente. Dê algum tempo à 
sua pele para se habituar à nova ponta.
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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.welcome.philips.com/br_pt/. O que é o VisaCare e como ele pode 
ajudar a sua pele? A idade, a falta de sono, a tensão emocional ou elementos 
ambientais podem causar danos à sua pele. Quando você começa a notar os 
primeiros sinais de envelhecimento em sua pele e que ela não parece se recuperar 
mais tão rapidamente, isso significa que sua pele exige cuidado e atenção extra. Essa 
é a razão pela qual nós desenvolvemos o VisaCare, nossa nova abordagem para 
tratar os primeiros sinais de envelhecimento e proporcionar uma pele jovem agora 
e no futuro. Dependendo da sua pele, você pode experimentar efeitos imediatos, 
como uma pele mais lisa e revitalizada depois de um tratamento ou poucos 
tratamentos. Os efeitos, como a firmeza na pele e um tom mais regular, podem 
ser esperados em 4 a 6 semanas. Você pode usar o VisaCare no conforto de casa 
para desfrutar de uma pele mais lisa, firme e revitalizada. O VisaCare vem com um 
sistema de dupla ação que esfolia e massageia ao mesmo tempo. Esse sistema é 
mais eficaz e controla a esfoliação da pele apenas com suas mãos. Projetado para 
melhorar a sua rotina atual, use o VisaCare após limpar sua pele e antes de aplicar 
uma máscara nutritiva ou um creme para o dia ou para a noite. Após o tratamento, 
sua pele está preparada para absorver melhor a máscara ou o creme. Pronta 
para começar? Use o VisaCare em casa duas vezes por semana para desfrutar de 
resultados reais e visíveis.

Como a tecnologia Philips de microdermoabrasão funciona
O Philips VisaCare oferece o sistema DualAction Air Lift & Exfoliation, que 
massageia e esfolia ao mesmo tempo. Isso estimula o processo de renovação 
da pele para que ela fique mais firme, lisa e visivelmente radiante.
1 A ponta esfoliante renova e revela a pele, que fica mais suave e com 

textura mais fina e firme pela estimulação do processo de renovação 
celular natural. Ela retira suavemente a aspereza e a descamação para 
deixar a pele mais fina e prepará-la para absorver melhor o seu creme 
favorito após o tratamento.

2 O Air Lift System™ cria uma massagem suave e estimulante que ativa 
a circulação sanguínea enquanto retira as células mortas da pele e 
permite a renovação das células.

Descrição geral (fig. 1)
1 Filtro
2 Anel de esfoliação
3 Ponta de tratamento de microdermoabrasão
4 Botão liga/desliga
5 Luz de carregamento e indicação de nível de bateria baixo
6 Cabo
7 Saída de ar
8 Suporte para carregamento
9 Ponta “normal” para tratamento regular 
10 Ponta “sensível” para tratamento suave
11 Adaptador
12 Pequeno plugue
Estojo (não ilustrado)
Escova de limpeza (não mostrada)
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Importante
Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e 
guarde-o para consultas futuras.

Perigo
 - Mantenha o adaptador seco.
 - Não carregue este aparelho em ambientes úmidos ou molhados  

(por exemplo, perto de uma banheira cheia, com o chuveiro ligado 
ou perto de uma piscina cheia).

Aviso
 - Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças)  

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam 
supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma 
pessoa responsável por sua segurança.

 - Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
 - Só use o aparelho com o adaptador fornecido.
 - Para evitar ferimentos, não use o aparelho ou o adaptador se 

estiverem danificados ou quebrados.
 - Se o adaptador estiver danificado, ele deverá ser trocado (por um 

modelo original) para evitar situações de risco.
 - O adaptador contém um transformador. Não desconecte o aparelho 

da tomada para substituí-lo, pois isso pode ser perigoso.
 - Não use o aparelho se a ponta de tratamento estiver quebrada, 

arranhada, danificada ou suja. Sempre examine a ponta de tratamento 
antes do uso. Em caso de dúvida, substitua a ponta de tratamento.

 - Não insira material contendo metal na entrada do plugue do 
aparelho para evitar curto-circuito.

 - Este aparelho contém um ímã. Mantenha ímãs longe de pessoas 
com marca-passos. Pessoas com marca-passos ou outros dispositivos 
implantados em seus corpos não devem ficar próximos a ímãs.  
Tais pessoas devem consultar um especialista antes de manusearem 
ou entrarem em contato com ímãs.

Atenção
 - Não use o aparelho para qualquer outro fim além de massagear e 

retirar suavemente a camada de pele morta superficial para acelerar 
a renovação normal da pele.

 - Não use o aparelho mais que duas vezes por semana, pois isto pode 
causar irritação da pele.

 - Não use o aparelho em combinação com cremes ou procedimentos 
de peeling químicos ou mecânicos, pois isso pode causar danos ao 
aparelho e à sua pele.

 - Carregue, use e guarde o aparelho a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.
 - Carregue o aparelho por completo a cada 3 meses pelo menos, para 

manter a vida útil da bateria.
O VisaCare aumenta a absorção de seus cremes e máscaras faciais. Devido 
a este aumento na absorção, pode aparecer uma reação negativa na pele. 
O conselho é não mudar de creme durante as primeiras 2 a 4 semanas de 
utilização do VisaCare. Ao começar a utilizar um novo creme depois deste 
período, teste primeiro o creme em uma área pequena. Não continue 
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utilizando o creme se houver uma reação negativa na pele ao aplicá-lo na 
pele tratada com VisaCare. Ao começar o tratamento, ou reiniciá-lo depois de 
suspender o uso por mais de 2 semanas, comece novamente com a ponta 
sensível. Isto permitirá que sua pele se acostume mais uma vez ao tratamento. 

Contraindicações e outros avisos
Este aparelho foi desenvolvido para tratar os primeiros sinais de envelhecimento 
facial. Como a camada de pele da epiderme se torna mais fina com a idade 
devido a fatores externos e internos, a pele áspera e os sinais de danos pela 
exposição à luz tornam-se mais proeminentes. O foco deste aparelho é a pele 
do rosto (excluindo a área embaixo e acima dos olhos).

Não use o aparelho:
 - Se você tem infecções de pele, feridas, erupções, queimaduras, 

inflamação, eczema, psoríase, rosácea, infecções ativas como herpes ou 
erupções ativas de acne nas áreas a ser tratadas.

 - Se você tem pintas grandes, tatuagens, nevos, maquiagem permanente 
ou qualquer irritação da pele nas áreas a ser tratadas.

 - Se sua pele está se recuperando de um procedimento cosmético,  
tal como peeling químico, mecânico ou a laser, tratamento fracionário 
a laser, tratamento de mesoterapia ou qualquer outro tratamento com 
preenchimento facial nas duas últimas semanas.

 - Se você toma algum medicamento que possa afetar a sua pele, tais 
como esteroides ou medicamento para acne (Accutane, Isotretinoine 
ou Roaccutane), consulte seu médico.

 - Se você tem verrugas, não tente retirá-las com este aparelho. Ele pode 
espalhar as verrugas.

 - Se você tem cicatrizes, consulte seu médico ou dermatologista antes 
de começar a usar o aparelho.

 - Em combinação com qualquer outro sistema doméstico de cuidados da 
pele contendo um ingrediente ativo que provoque a escamação da pele.

Dicas gerais
 - Depois de cada tratamento, é aconselhável usar protetor solar fator  

30 ou superior nas áreas tratadas, por um mínimo de 3 dias.
 - Se sua pele tem alguma condição especial (incluindo melanoma, 

carcinoma basal de célula, queratose actínica, melasma, lúpus 
eritematoso sistêmico, porfiria, anormalidade de coagulação e 
anormalidades de colágeno, tais como feridas de queloide, formação 
excessiva de cicatriz, histórico de má cicatrização, além de outras), 
consulte seu médico antes de usar o aparelho.

 - Se você planeja desfrutar do sol (por exemplo, férias de verão) 
recomendamos que você interrompa o tratamento uma semana antes 
das férias, uma vez que você irá se expor ao sol por longos períodos.

Campos eletromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões 
aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos 
eletromagnéticos.
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Carregamento

Carregamento do aparelho
O aparelho leva aproximadamente 8 horas para ser carregado. Um 
aparelho completamente carregado funciona sem fio até 30 minutos. 

 1  Verifique se o aparelho está desligado. 
 2  Insira o pequeno plugue na tomada do suporte para carregamento 

e insira o adaptador na tomada elétrica.

 3  Coloque o aparelho no suporte para carregamento.

 , A luz indicadora de carregamento piscará na cor branca para 
indicar que o aparelho está sendo carregado. 

 , Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz 
indicadora de carregamento fica branca continuamente por  
30 minutos. Depois de 30 minutos, a luz se apaga.

Nota: Você pode usar o aparelho antes que a bateria esteja completamente 
carregada. No entanto, seu desempenho e tempo operacional não serão 
ideais neste caso.

Indicação de bateria fraca
Quando a bateria estiver quase descarregada, a luz indicadora de 
carregamento pisca em amarelo por 4 segundos durante o uso e depois 
de ter desligado o aparelho. A bateria ainda contém suficiente energia 
para um tratamento completo de 5 minutos. Quando a bateria estiver 
completamente descarregada, o aparelho se desligará automaticamente e 
a luz de carregamento piscará em amarelo muito rapidamente.  
É aconselhável carregar o aparelho imediatamente após seu uso. 
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Preparação para o uso
Verifique se você carregou o aparelho por 8 horas antes de usá-lo pela 
primeira vez.

Preparo
Sempre limpe e seque suavemente seu rosto até deixá-lo completamente seco.

Nota: O aparelho destina-se apenas para uso a seco. Não o use com o rosto 
molhado, no chuveiro ou na banheira.
Dicas de uso
O VisaCare vem com duas pontas de tratamento diferentes:
 - Ponta “normal” para tratamento regular.
 - Ponta “sensível” para tratamento suave.

Aconselhamos o uso da ponta “sensível” de tratamento durante os 
primeiros tratamentos para ver a reação da sua pele. Se a pele reagir bem 
à ponta “Suave”, você poderá experimentar a ponta “Normal”  
de tratamento. Consulte o capítulo “solução de problemas” para ver as 
informações sobre reações normais e adversas da pele.

Nota: Utilize o código QR na tampa frontal ou clique no link para assistir ao 
vídeo online e obter instruções sobre a utilização correta do aparelho. 

Utilização do aparelho

Nota: Use o aparelho duas vezes por semana. Usar o aparelho com mais 
frequência pode causar irritação na pele.
 1  Pressione o botão liga/desliga para ligar o aparelho.
 2  Quando usar o aparelho pela primeira vez, teste a ponta de 

tratamento no seu antebraço antes de usar em seu rosto. Passe o 
aparelho uma vez e, em seguida, espere por aproximadamente uma 
hora. Se uma possível reação da pele diminuir, você pode usar a 
ponta em seu rosto com segurança.

Nota: Sempre verifique a ponta de tratamento antes de usar o aparelho para 
ver se está danificada. Uma ponta de tratamento danificada arranha sua pele. 
Se a ponta de tratamento estiver danificada, você deverá substituí-la.
Nota: Não use o aparelho sem a ponta de tratamento, pois isto não trata sua 
pele e pode causar uma reação indesejável na pele.
 3  Coloque a ponta de tratamento em seu rosto de modo que você 

sinta a sucção. Verifique se a ponta de tratamento está tocando 
completamente a pele na área a ser tratada. No entanto, não 
pressione a ponta de tratamento sobre a superfície da pele.

 4  Suavemente, mova a ponta de tratamento em linhas retas.  
Comece no queixo, e, em seguida, mova em direção às bochechas, 
testa e nariz. Certifique-se de tratar todas as áreas.

Dica: Use a outra mão para esticar e segurar a pele enquanto movimenta 
o aparelho longe da sua mão. Isto fará com que seja mais fácil alcançar a 
sucção adequada, especialmente nas têmporas e nas bochechas.  
Consulte o mapa facial na parte de trás do manual do usuário para obter 
instruções detalhadas sobre como mover o aparelho pelo rosto.
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Não passe o aparelho sobre pintas grandes, tatuagens, nevos ou 
maquiagem permanente.
Não trate a pele abaixo e acima dos olhos, pois esta parte é fina e 
delicada. Ao tratar linhas finas ao lado do olho, coloque um dedo da 
outra mão no canto da pálpebra e mova o aparelho longe do dedo em 
direção à têmpora.
Nota: Não mantenha a ponta de tratamento sobre apenas um local ao 
colocar a ponta na pele.
 5  Dependendo da condição da sua pele, comece a tratar cada área 

de 2 a 4 vezes. Quando a pele estiver acostumada ao tratamento, 
aumente para 4 a 6 passadas ou comece a utilizar a ponta normal 
de tratamento. Ao utilizar a ponta normal de tratamento, comece 
a tratar cada área com 3 a 4 passadas. Quando a sua pele se 
acostumar com o tratamento, aumente para 4 a 6 passadas.

 6  Após tratar todas as áreas, pressione o botão liga/desliga 
para desligar o aparelho. Um tratamento completo leva 
aproximadamente 5 minutos.

Dependendo de seu tipo de pele, você pode experimentar uma sensação 
de calor e formigamento, e sua pele pode ficar levemente vermelha.  
Este efeito é temporário e deve diminuir dentro de 5 a 10 minutos.

Dica: Em áreas onde é mais difícil entrar em contato total com a pele,  
tal como na testa, experimente maneiras diferentes de segurar o aparelho. 
Tente movimentos verticais e horizontais para encontrar a melhor maneira 
de estabelecer o contato adequado com a pele. Você também pode, em vez 
disso, segurar sua mão e mover sua cabeça.
Se você suspeitar de danos no aparelho (como depois de uma queda 
ou batida), examine a ponta de tratamento cuidadosamente.  
Substitua a ponta se ela estiver danificada. Não use uma ponta de 
tratamento danificada, pois isto pode causar arranhões.
Após o tratamento
Depois do tratamento, aplique uma máscara nutritiva, um creme para o 
dia ou um creme para a noite e use protetor solar quando sair à rua.  
Não use qualquer outro método de esfoliação mecânica ou química por  
3 dias. Não faça eletrólise, limpeza de pele ou depilação até 3 dias após 
ter usado o aparelho. Você pode aplicar maquiagem imediatamente 
depois do tratamento.

Limpeza e manutenção

Não mergulhe o aparelho em água. Não use produtos químicos para 
limpar o aparelho. Nunca use esponjas, agentes abrasivos de limpeza 
nem líquidos agressivos, tais como combustível ou acetona, para limpar 
o aparelho.
 1  Verifique se o aparelho está desligado antes de começar a limpá-lo.
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 2  Remova a ponta de tratamento do aparelho. 

 3  Limpe a ponta de tratamento com água corrente quente e 
detergente. Se o anel de esfoliação estiver sujo, deixe a ponta de 
molho em água quente com detergente líquido por 5 a 10 minutos. 
Você pode usar a escova para limpá-lo. Verifique se você limpou o 
filtro com a ponta de tratamento de cabeça para baixo até enxaguar 
toda a sujeira no filtro. Seque a ponta de tratamento com uma toalha 
sem fiapos ou deixe-a secar ao ar livre.

 4  Limpe o cabo com um pano úmido.
 5   Coloque a ponta de tratamento de volta no aparelho após secá-la.
 6  Limpe o suporte para carregamento com um pano úmido.
Perigo: Sempre mantenha o adaptador e o suporte para carregamento 
secos. Nunca os lave em água corrente nem os mergulhe na água.

Limpe a ponta de tratamento depois de cada uso por razões higiênicas e 
para evitar a obstrução do filtro. Use apenas detergente líquido ou uma 
solução de álcool (máx. 70%) para limpar a ponta de tratamento.

Armazenamento
Guarde o aparelho com a ponta de tratamento encaixada no suporte para 
carregamento ou no estojo. 

Nota: Não guarde a ponta de tratamento molhada no aparelho nem no estojo.

Troca
Uma estrutura abrasiva gasta pode levar à irritação da pele, portanto, a ponta de 
tratamento deve ser substituída a cada 6 meses ou antes que a estrutura abrasiva 
fique deformada ou danificada. As pontas de substituição estão disponíveis em 
nosso site. A ponta de tratamento pode ser identificada pelo código de produto. 
Você pode procurar este código no interior da ponta de tratamento.

Compra de acessórios
Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse www.shop.philips.com/ 
service ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar 
em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país 
(veja o folheto de garantia mundial para obter os detalhes de contato). 
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Meio ambiente

 - Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida 
útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. 
Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.

Garantia e suporte
Caso você precise de informações ou suporte, visite o site  
www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial à parte. 

Solução de problemas
 Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser 
encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar 
o problema com as informações abaixo, acesse www.philips.com/
support para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em 
contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país. 

Problema Solução

Eu não sei se o 
aparelho é apropriado 
para a minha pele.

Leia a seção “Contraindicações e outros avisos” no capítulo “Importante” 
para verificar se o aparelho é adequado para a sua pele.

O aparelho não 
recarrega.

Assegure-se de que a tomada a que você liga o aparelho está funcionando. 
Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem local de 
alimentação. Verifique se você colocou o aparelho no suporte adequadamente. 
Se você utiliza uma tomada em um armário do banheiro, pode ter que ligar a 
luz para ativar a tomada. Se a luz no aparelho não acender e o aparelho não 
carregar, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

O aparelho não 
funciona mais.

Carregue o aparelho de acordo com as instruções neste manual do 
usuário. Verifique se há alguma falha de energia e se a tomada elétrica 
está funcionando. Verifique se a luz de carregamento no aparelho acende 
para assegurar-se de que o aparelho está carregando. Assegure-se de ter 
pressionado o botão liga/desliga adequadamente. Se o aparelho ainda não 
funciona, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

O aparelho não 
funciona quando está 
carregando.

Isso é uma medida de segurança. O aparelho não funciona quando está 
carregando. Deixe-o carregar por aproximadamente 1 hora para um 
tratamento de 5 minutos.

Eu não obtenho os 
resultados ideais 
quando uso o aparelho 
na pele molhada.

Use o aparelho apenas na pele seca. O aparelho só funciona corretamente na 
pele seca.
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Problema Solução

Minha pele apresenta 
reações ao tratamento 
com o aparelho.

Este tratamento pode provocar leve vermelhidão imediatamente após o uso do 
aparelho. Você pode experimentar uma sensação de calor durante o tratamento. 
Estes efeitos geralmente desaparecem dentro de alguns minutos e normalmente 
não são desconfortáveis. É possível que você sinta a pele seca ou descamada e 
perceba vermelhidão prolongada ou inchaço. Nesse caso, você pode ter pressio-
nado muito o aparelho sobre seu rosto ou tratado a mesma área muitas vezes. 
Tente exercer menos pressão sobre o aparelho durante o próximo tratamento 
ou tratar a área menos vezes. Em casos raros, o aparelho pode causar equimoses 
ou bolhas, arranhões ou mudanças de pigmentação. Quase todas as reações da 
pele desaparecerão dentro de uma semana, a mudança de pigmentação diminuirá 
dentro de algumas semanas ou alguns meses. Para evitar possíveis efeitos colaterais, 
use um creme diurno com fator de proteção solar depois do tratamento. Isto ajuda 
a evitar queimaduras. O aparelho foi testado e confirmado como seguro quando 
usado conforme o descrito no manual do usuário. Tratamentos ou produtos e seus 
possíveis efeitos colaterais podem afetar as pessoas individualmente de maneiras di-
ferentes. Uma vez que sempre existe a possibilidade de que um efeito colateral raro 
ou previamente desconhecido ocorra devido ao uso deste aparelho ou de qualquer 
outro produto, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips 
caso você experimente um efeito colateral que não tenha sido mencionado acima.

É difícil de deslizar o 
aparelho sobre a pele/
não sinto a sucção/o 
efeito parece ser menor 
do que em tratamentos 
anteriores.

Verifique se o filtro está obstruído. Limpe a ponta de tratamento enxaguando-a 
com água corrente. Se o anel de esfoliação estiver sujo, lave a ponta com água 
quente e detergente líquido por 5 a 10 minutos. Você também pode usar a 
escova de limpeza para limpá-lo. Assegure-se de que limpou o filtro com a 
ponta de tratamento virada para baixo até remover completamente qualquer 
sujeira que tenha ficado no filtro. Seque a ponta de tratamento com uma 
toalha sem fiapos ou deixe-a secar ao ar. Verifique se você consegue sentir a 
sucção do aparelho quando a ponta de tratamento é retirada: remova a ponta 
e, em seguida, ligue o aparelho. Quando você coloca o seu dedo no orifício, 
você deve sentir a sucção. Caso não sinta a sucção, o aparelho talvez esteja 
quebrado. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips.

Estou tendo dificuldade 
para manter a sucção 
sobre a testa.

Tente segurar o aparelho de maneiras diferentes para procurar o ângulo reto 
da ponta de tratamento com a testa para um contato satisfatório com a pele. 
Mova o aparelho lentamente sobre a testa. Você também pode tentar segurar 
sua mão e mover a cabeça.

Eu não sei quando 
começar a usar a 
ponta de tratamento 
“Normal”.

Assim que você não experimentar efeitos colaterais após usar a ponta de 
tratamento “Sensível”, você pode tentar a ponta de tratamento “Normal”. 
Tenha em mente que na primeira vez em que você usar uma nova ponta 
de tratamento, poderá ter uma reação diferente na pele. Dê à sua pele um 
tempo para que ela se habitue à nova ponta.

PORTUGUÊS DO BRASIL52









4222.100.1910.1 


	Table of content
	English
	Español
	Italiano
	Português
	Português do Brasil

