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Καλώς ήρθατε
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ομορφιάς του Philips Lumea Prestige! Απέχετε
μόλις λίγες εβδομάδες από το μεταξένιο δέρμα.
Η Lumea Prestige χρημοποιεί την τεχνολογία Έντονου Παλμικού Φωτός (Intense
Pulsed Light – IPL), που είναι γνωστή ως μια απο τις πιο αποτελεσματικές
μεθόδους για να αποτρέπετε διαρκώς την εκ νέου ανάπτυξη των τριχών. Σε
στενή συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και δερματολόγους,
προσαρμόσαμε αυτήν την τεχνολογία που βασίζεται στο φως, που αρχικά
χρησιμοποιούνταν σε επαγγελματικά κέντρα αισθητικής, για εύκολη και
αποτελεσματική χρήση στην άνεση του σπιτιού σας. H Lumea Prestige είναι
απαλή και προσφέρει πρακτική και αποτελεσματική αποτρίχωση σε ένταση
φωτός που βρίσκετε άνετη. Οι ανεπιθύμητες τρίχες ανήκουν επιτέλους στο
παρελθόν.
Η Lumea Prestige έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για γυναίκες, αλλά μπορεί να
είναι κατάλληλη για χρήση και από άντρες.
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support. Για
περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.philips.com/Lumea για να βρείτε τις συμβουλές των ειδικών μας,
εκπαιδευτικά βίντεο και Συχνές ερωτήσεις, και εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο
βαθμό το Lumea.
Σημείωση: Φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με το προϊόν σας.

Επισκόπηση συσκευής
1 Παράθυρο εξόδου φωτισμού με ενσωματωμένο φίλτρο UV
2 Εξαρτήματα
a Εξάρτημα σώματος
b Εξάρτημα για μασχάλη (BRI946, BRI947, BRI948, BRI949)
c Εξάρτημα για μπικίνι (BRI946, BRI947, BRI948, BRI949)
d Εξάρτημα προσώπου
3 Αισθητήρας SmartSkin
4 Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας
5 Ανακλαστήρας στο εσωτερικό του εξαρτήματος
6 Ηλεκτρονικές επαφές
7 Άνοιγμα για ηλεκτρονικές επαφές
8 Κουμπί εκπομπής
9 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
10 Κουμπί επιβεβαίωσης
11 Κουμπιά εναλλαγής
12 Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου έντασης
13 Κουμπί SmartSkin
14 Φωτεινή ένδειξη «ΕΤΟΙΜΟ για εκπομπή»
15 Οπές εξαερισμού
16 Υποδοχή συσκευής
17 Τροφοδότης
18 Μικρό βύσμα
19 Θήκη (δεν απεικονίζονται)
20 Πανί καθαρισμού (δεν απεικονίζονται)
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Αντενδείξεις
Προϋποθέσεις
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή:
- Αν έχετε δέρμα τύπου VI (καίγεστε από την ήλιο σπάνια ή ποτέ, έχετε πολύ
σκούρο μαύρισμα). Σε αυτήν την περίπτωση διατρέχετε υψηλό κίνδυνο να
εκδηλώσετε αντιδράσεις του δέρματος, όπως υπερμελάγχρωση και
υπομελάγχρωση, έντονη ερυθρότητα ή εγκαύματα.
- Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε, καθώς η συσκευή δεν έχει δοκιμαστεί σε εγκύους
ή θηλάζουσες γυναίκες.
- Αν έχετε ενεργά εμφυτεύματα, όπως βηματοδότη, νευροδιεγέρτη, αντλία
ινσουλίνης κ.λπ.

Φαρμακευτική αγωγή/Ιστορικό
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα
φάρμακα που αναφέρονται παρακάτω:
- Εάν στο δέρμα σας εφαρμόζεται τώρα ή έχει εφαρμοστεί πρόσφατα την
τελευταία εβδομάδα αγωγή με άλφα-υδροξυοξέα (AHA), βήτα-υδροξυοξέα
(BHA), τοπική εφαρμογή ιστοτρετινοΐνης και αζελαϊκού οξέος.
- Εάν έχετε λάβει οποιαδήποτε μορφή ιστοτρετινοΐνης Accutane ή Roaccutane
τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η αποτρίχωση μπορεί να καταστήσει το
δέρμα πιο ευάλωτο σε σχισίματα, πληγές και ερεθισμούς.
- Εάν λαμβάνετε παράγοντες ή φάρμακα φωτοευαισθησίας, ελέγξτε το ένθετο
της συσκευασίας της φαρμακευτικής αγωγής σας και μη χρησιμοποιήσετε
ποτέ τη συσκευή, εάν αναφέρεται ότι μπορεί να προκαλέσει φωτοαλλεργικές
αντιδράσεις, φωτοτοξικές αντιδράσεις ή εάν πρέπει να αποφεύγεται η
έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια λήψης αυτού του φαρμάκου.
- Εάν προσλαμβάνετε αντιθρομβωτικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της
έντονης χρήσης ασπιρίνης, με τρόπο που δεν επιτρέπει την απομάκρυνση
της ουσίας σε ελάχιστη περίοδο 1 εβδομάδας πριν από την αποτρίχωση.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή:
- Εάν έχετε υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μέσα στους
τελευταίους 3 μήνες.
- Εάν λαμβάνετε παυσίπονα που μειώνουν την ευαισθησία του δέρματος στη
θερμότητα.
- Εάν ακολουθείτε ανοσοκατασταλτική αγωγή.

Παθολογικές καταστάσεις/Διαταραχές
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή:
- Εάν πάσχετε από διαβήτη ή άλλες συστημικές ή μεταβολικές ασθένειες.
- Εάν πάσχετε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
- Εάν πάσχετε από ασθένεια που συνδέεται με τη φωτοευαισθησία, όπως
πολυμορφικό εξάνθημα από το φως (PMLE), ηλιακή κνίδωση, πορφυρία κ.λπ.
- Εάν έχετε ιστορικό διαταραχής κολλαγόνου, συμπεριλαμβανομένου
ιστορικού σχηματισμού χηλοειδών ουλών ή ιστορικού αργής επούλωσης
πληγών.
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Εάν πάσχετε από επιληψία με φωτοευαισθησία.
Εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο στο φως και αναπτύσσει εύκολα εξάνθημα
ή αλλεργική αντίδραση.
Εάν πάσχετε από κάποια δερματική ασθένεια, όπως ενεργό καρκίνο του
δέρματος, έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή άλλου εντοπισμένου
καρκίνου στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
Εάν έχετε ιστορικό αγγειακής διαταραχής, όπως παρουσία κιρσωδών φλεβών
ή αγγειακή εκστασία στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
Εάν έχετε κάποια αιμορραγική νόσο.
Εάν υπάρχει ιστορικό ανοσοκατασταλτικής ασθένειας
(συμπεριλαμβανομένης μόλυνσης από τον ιό HIV ή AIDS).

Δερματικές παθήσεις
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ τη συσκευή:
- Εάν πάσχετε από μολύνσεις, έκζεμα, εγκαύματα, φλεγμονές στους θύλακες
των τριχών, ανοιχτές πληγές, αμυχές, απλό έρπητα (επιχείλιο), πληγές ή
κακώσεις και αιματώματα (μελανιές) στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η
αποτρίχωση.
- Σε δέρμα ερεθισμένο (κόκκινο ή κομμένο), καμένο από τον ήλιο, με
πρόσφατο ή τεχνητό μαύρισμα.
- Στις ακόλουθες περιοχές: σε σπίλους, φακίδες, μεγάλες φλέβες, πιο
σκουρόχρωμες περιοχές, ουλές, δερματικές ανωμαλίες χωρίς τη συμβουλή
ιατρού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα και αλλαγή του χρώματος του
δέρματος, που καθιστά δυνητικά δυσκολότερο τον εντοπισμό δερματικών
παθήσεων.
- Στις ακόλουθες περιοχές: μυρμηγκιές, τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ.

Θέση/περιοχές
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στις ακόλουθες περιοχές:
- Γύρω από τα μάτια και πάνω ή κοντά στα φρύδια.
- Στα χείλη, στις θηλές, στη θηλαία άλω, στα μικρά χείλη, στον κόλπο, στον
πρωκτό και στο εσωτερικό των ρουθουνιών και των αυτιών.
- Εάν έχετε χειρουργηθεί στις περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση
κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.
- Οι άνδρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή στο πρόσωπο και στο
λαιμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιοχών όπου φύονται γένια
καθώς και στο σύνολο της περιοχής των γεννητικών οργάνων.
- Σε περιοχές όπου χρησιμοποιείτε αποσμητικά μεγάλης διαρκείας. Ενδέχεται
να προκληθούν ερεθισμοί του δέρματος.
- Πάνω ή κοντά σε οτιδήποτε τεχνητό, όπως εμφυτεύματα σιλικόνης,
υποδόρια σημεία χορήγησης με ένεση (διανεμητή ινσουλίνης) ή τρύπες για
σκουλαρίκια.
Σημείωση: Αυτή η λίστα είναι ενδεικτική. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σάς συνιστούμε να συμβουλευτείτε
τον γιατρό σας.

Ελληνικά

9

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιήσεις
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να βελτιστοποιήσετε τη
χρήση της συσκευής και να αποτρέψετε/ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, δερματικών αντιδράσεων και παρενεργειών.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη Lumea, πρέπει να καθαρίσετε το δέρμα σας και
φροντίστε να μην έχει τρίχες, να είναι εντελώς στεγνό και να μην έχει λοσιόν
ή τζελ.
Διατηρείτε τη συσκευή και τον τροφοδότη στεγνά.
Δεν επιτρέπεται να πλένετε αυτήν τη συσκευή. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή
σε νερό και μην την ξεπλένετε στη βρύση.
Το νερό και ο ηλεκτρισμός αποτελούν έναν επικίνδυνο συνδυασμό. Μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον (π.χ. κοντά σε
γεμάτη μπανιέρα, σε ντουζιέρα που βρίσκεται σε χρήση ή σε γεμάτη πισίνα).
Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να αποτελέσει
δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια.
Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μη χρησιμοποιείτε
τη συσκευή ή τον μετασχηματιστή, εάν έχουν υποστεί βλάβη. Αντικαθιστάτε
πάντα τα φθαρμένα εξαρτήματα με γνήσια.
Αν η συσκευή ή ο μετασχηματιστής έχει χαλάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην
αγγίζετε κανένα εσωτερικό μέρος για να αποφύγετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν το φίλτρο UV του παραθύρου εξόδου
φωτός ή/και του εξαρτήματος έχει σπάσει, καθώς η ασφαλής λειτουργία δεν
είναι εγγυημένη υπό αυτές τις συνθήκες.
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Αν ανοίξετε το
Philips Lumea, ενδέχεται να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα
και σε ενέργεια παλμικού φωτός, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν
σωματικές βλάβες ή βλάβες στα μάτια.
Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Η επισκευή από μη
καταρτισμένα πρόσωπα μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά επικίνδυνη
κατάσταση για το χρήστη.
Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση σε αυτόν τον εξοπλισμό. Μην
τροποποιήσετε, παρακάμψετε ή κόψετε κάποιο τμήμα της συσκευής (π.χ. του
μετασχηματιστή ή του καλωδίου), καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος.
Μην κοιτάζετε απευθείας προς την εκπομπή του φωτός ενώ χρησιμοποιείτε
τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλά φωτισμένο δωμάτιο, έτσι
ώστε το φως να μην τυφλώνει τα μάτια σας. Αν και δεν είναι απαραίτητο για
την ασφάλεια, μπορείτε να φοράτε γυαλιά ηλίου ή προστατευτικά γυαλιά για
τη διευκόλυνσή σας εάν βρίσκετε το φως άβολο ή πολύ φωτεινό.
Μην αποτριχώνετε την ίδια περιοχή του δέρματος περισσότερες από μία
φορές στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει τον
κίνδυνο δερματικών αντιδράσεων.
Για λόγους υγιεινής, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα
άτομο.
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Μη χρησιμοποιείτε αποτριχωτικές κρέμες στην περιοχή που αποτριχώνετε ή
πρόκειται να αποτριχώσετε με τη συσκευή, καθώς τα χημικά μπορεί να
προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα.
Μη χρησιμοποιείτε τυχόν μολύβι ή στυλό για να σημαδέψετε τις περιοχές
που θέλετε να αποτριχώσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο
δέρμα σας.
Η συσκευή μπορεί να αποθηκευθεί σε θερμοκρασία μεταξύ -25 °C και 70°C.
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 5° C και 35° C. Η
συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασιών.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα σας.
Η αφαίρεση τριχών με πηγές έντονου παλμικού φωτός μπορεί να προκαλέσει
αυξημένη μεγέθυνση τριχών σε ορισμένα άτομα. Με βάση τρέχοντα
δεδομένα, οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου για αυτήν την αντίδραση είναι οι
γυναίκες με ρίζες από τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία που
αποτριχώνουν στο πρόσωπο και το λαιμό.
Αν παρουσιάσετε ερεθισμό του δέρματος ή ερυθρότητα του δέρματος μετά
την αποτρίχωση, περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί προτού εφαρμόσετε
οποιοδήποτε προϊόν στο δέρμα σας. Αν παρουσιάσετε ερεθισμό του
δέρματος μετά την εφαρμογή ενός προϊόντος στο δέρμα σας, ξεπλύντε το με
νερό. Αν εξακολουθείτε να παρουσιάζετε δερματικές αντιδράσεις, διακόψτε
τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
Αν προκληθεί ερεθισμός του δέρματος από το ξύρισμα ή την αποτρίχωση με
ηλεκτρική συσκευή ή με κερί, σας συμβουλεύουμε να μη χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή μέχρι να υποχωρήσει πλήρως ο ερεθισμός του δέρματος.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, εκτός εάν την χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
Απαιτείται επίβλεψη για την αποφυγή δυνητικών κινδύνων, όπως έκθεση στη
φωτεινή δέσμη, ηλεκτροπληξία, στραγγαλισμό από τα καλώδια ή πνιγμό από
τα εξαρτήματα.
Το μαύρισμα του δέρματός σας σε φυσική ή τεχνητή ηλιακή ακτινοβολία
ενδέχεται να επηρεάσει την ευαισθησία και το χρώμα του δέρματός σας.
Πραγματοποιήστε μια δερματική δοκιμή για να προσδιορίσετε την
κατάλληλη ρύθμιση έντασης φωτός.
Μετά από κάθε θεραπεία, περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το
μαύρισμα για να βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε δερματική αντίδραση έχει
υποχωρήσει.
Αν παρατηρήσετε ότι ο τόνος του δέρματος έχει αλλάξει από την τελευταία
συνεδρία, σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε μια δερματική δοκιμή και
να περιμένετε 24 ώρες πριν από την επόμενη συνεδρία.
Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το
παράθυρο αισθητήρα SmartSkin είναι καθαρό κατά τη χρήση της συσκευής,
για την αποφυγή ακατάλληλης λειτουργίας.
Ο μετασχηματιστής, το παράθυρο εξόδου φωτός και το φίλτρο των
εξαρτημάτων μπορεί να θερμανθούν πάρα πολύ (>210 °C/>410 °F) κατά τη
χρήση. Αφήνετε πάντοτε τον μετασχηματιστή, το παράθυρο εξόδου φωτός,
καθώς και το φίλτρο και τα εσωτερικά μέρη των εξαρτημάτων να κρυώσουν,
πριν τα αγγίξετε.
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Αυτή η συσκευή διαθέτει αποσπώμενο τροφοδοτικό. Χρησιμοποιείτε μόνο
τον γνήσιο μετασχηματιστή που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή. Μην
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Ο αριθμός αναφοράς
(AD2069x20020HF) αναγράφεται στη συσκευή σας. Ο χαρακτήρας "x" σε
αυτόν τον αριθμό αναφέρεται στον τύπο βύσματος της χώρας σας.
Ακολουθείτε το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης. Αν αυξήσετε τη
συχνότητα, ιδιαίτερα στην αρχική φάση, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος
αντιδράσεων του δέρματος.

Πώς λειτουργεί η IPL
1

Με την τεχνολογία Έντονου Παλμικού Φωτός (Intense Pulsed Light – IPL), απαλοί
παλμοί φωτός εφαρμόζονται στο δέρμα και απορροφούνται από τη ρίζα της
τρίχας. Όσο πιο ανοικτόχρωμο είναι το δέρμα και όσο πιο σκούρα η τρίχα, τόσο
καλύτερα απορροφούνται οι παλμοί φωτός.

2

Οι παλμοί φωτός διεγείρουν το θύλακα της τρίχας να μεταβεί σε φάση ηρεμίας.
Κατά συνέπεια, η τρίχα πέφτει φυσικά και αποτρέπεται η εκ νέου ανάπτυξή της.

3

Ο κύκλος ανάπτυξης της τρίχας αποτελείται από διάφορες φάσεις. Η τεχνολογία
IPL είναι αποτελεσματική μόνο όταν οι τρίχες είναι στη φάση ανάπτυξης. Δεν
βρίσκονται όλες οι τρίχες στη φάση ανάπτυξης ταυτόχρονα. Για αυτόν τον λόγο
συνιστούμε να ακολουθήσετε την αρχική φάση αποτρίχωσης (4-5 αποτριχώσεις,
με κάθε αποτρίχωση να γίνεται 2 εβδομάδες μετά την προηγούμενη) και μετά
την επακόλουθη φάση αποτρίχωσης (διορθώσεις κάθε 4-8 εβδομάδες), για να
διασφαλίσετε ότι όλες οι τρίχες αποτριχώνονται αποτελεσματικά στη φάση
ανάπτυξης.
Συμβουλή: Για να διασφαλίσετε αποτρίχωση μεγάλης διάρκειας, συνιστώνται
εφαρμογές κάθε 4 εβδομάδες.

Κατάλληλα χρώματα τριχών σώματος
Η αποτρίχωση με τη Lumea δεν είναι αποτελεσματική, εάν έχετε ανοιχτόξανθες,
γκρίζες, κόκκινες ή άσπρες τρίχες, καθώς οι τρίχες που έχουν τέτοια χρώματα
δεν απορροφούν αρκετό φως.
Σημείωση: Για να ελέγξετε αν ενδείκνυται η χρήση της συσκευής με βάση το
χρώμα των τριχών του σώματός σας, συμβουλευτείτε τον πίνακα που
υποδεικνύει το χρώμα των τριχών στην αναδιπλούμενη σελίδα.
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Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης
Αρχική φάση
Για να επιτύχετε αποτελεσματική μείωση τριχών, ακολουθήστε το
χρονοδιάγραμμα αρχικής αποτρίχωσης.

Χρονοδιάγραμμα αρχικής αποτρίχωσης
Για τις πρώτες 4 αποτριχώσεις, χρησιμοποιήστε τη Lumea μία φορά κάθε δύο
εβδομάδες για να διασφαλίσετε την αφαίρεση όλων των τριχών.
- Κάνετε αποτρίχωση εντός 3 ημερών πριν ή μετά από την προγραμματισμένη
ημερομηνία αποτρίχωσης.
- Αν δεν έχετε κάνει αποτρίχωση εντός 3 ημερών πριν ή μετά από την
προγραμματισμένη ημερομηνία αποτρίχωσης, ξεκινήστε εκ νέου την αρχική
φάση. Προγραμματίστε 4 αποτριχώσεις, μία αποτρίχωση ανά δύο
εβδομάδες.
Σημείωση: Αν δεν ξεκινήσετε ξανά την αρχική φάση, η μείωση τριχών ενδέχεται
να μην είναι αποτελεσματική.
Σημείωση: Η αντικατάσταση μίας από τις συνεδρίες αποτρίχωσης IPL με άλλη
μέθοδο αποτρίχωσης (κερί, αποτρίχωση με συμβατική συσκευή αποτρίχωσης
κ.λπ) δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της επιθυμητής μείωσης της τριχοφυΐας.
Αν θέλετε να αφαιρέστε τρίχες ανάμεσα στις αποτριχώσεις Lumea, μπορείτε να
εφαρμόσετε τη μέθοδο αφαίρεσης τριχών που χρησιμοποιείτε συνήθως (εκτός
από τις κρέμες αποτρίχωσης).

Φάση διόρθωσης
Μετά την αρχική φάση (4 αποτριχώσεις), συνιστούμε διορθώσεις κάθε 4
εβδομάδες.

Χρονοδιάγραμμα διορθωτικών αποτριχώσεων
Κάνετε αποτρίχωση κάθε 4 εβδομάδες. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία 8
φορές, για να επιτύχετε αποτελεσματική μείωση τριχών. Αυτό χρειάζεται για να
διατηρείτε αποτελέσματα και να απολαμβάνετε απαλό δέρμα για μήνες.
- Συνιστούμε να κάνετε αποτρίχωση εντός 4 ημερών πριν ή μετά από την
προγραμματισμένη ημερομηνία αποτρίχωσης.
- Τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με την επανεμφάνιση των
τριχών σε εσάς και επίσης ανάλογα με τις διάφορες περιοχές του σώματος.
- Αν έχετε ολοκληρώσει τη φάση διόρθωσης και θεωρείτε ότι πρέπει να
συνεχίσετε τις αποτριχώσεις (οι τρίχες επανεμφανίζονται), συνιστούμε να
ξεκινήσετε ξανά την αρχική φάση.
Σημείωση: Η συχνότερη χρήση της συσκευής δεν βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα.
Συμβουλή: Σημειώστε το χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης στο ημερολόγιό σας,
για να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας τις προγραμματισμένες αποτριχώσεις.

Ελληνικά
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Τι να περιμένετε
Μετά την αρχική φάση
-

-

-

Μετά την πρώτη αποτρίχωση, μπορεί να απαιτηθούν 1 έως 2 εβδομάδες για
να πέσουν οι τρίχες. Τις πρώτες εβδομάδες μετά τις αρχικές αποτριχώσεις,
βλέπετε ακόμα κάποιες τρίχες να μεγαλώνουν. Αυτές είναι πιθανότατα τρίχες
που δεν βρίσκονταν στη φάση ανάπτυξής τους κατά τις πρώτες
αποτριχώσεις.
Μετά από 2-3 αποτριχώσεις, θα πρέπει να διαπιστώσετε μια αξιοσημείωτη
μείωση στην ανάπτυξη τριχών. Εντούτοις, για να αποτριχώσετε
αποτελεσματικά όλες τις τρίχες, είναι σημαντικό να συνεχίζετε την
αποτρίχωση σύμφωνα με το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης.
Μετά από 4 αποτριχώσεις, θα πρέπει να δείτε μια σημαντική μείωση στην
ανάπτυξη τριχών στις περιοχές που αποτριχώσατε με τη Lumea. Θα πρέπει
επίσης να διαπιστώσετε μια μείωση της πυκνότητας των τριχών.

Κατά τη διάρκεια της φάσης διόρθωσης
-

Συνεχίστε να αποτριχώνετε με συχνές διορθώσεις (κάθε 4 εβδομάδες) για να
διατηρήσετε το αποτέλεσμα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη Lumea Prestige
A Αφαίρεση τριχών και καθαρισμός του δέρματος
1 Αφαιρείτε τις τρίχες πριν από κάθε αποτρίχωση, αν οι τρίχες είναι ορατές.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τις τρίχες με ξυραφάκι, ηλεκτρική συσκευή ή κερί.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκινήσει τη θεραπεία πριν εμφανιστούν νέες τρίχες
στο δέρμα σας. Αν επιλέξετε να κάνετε αποτρίχωση με κερί, περιμένετε 24
ώρες προτού χρησιμοποιήσετε τη Lumea.

2 Καθαρίστε και στεγνώστε το δέρμα σας. Βεβαιωθείτε ότι στο δέρμα σας δεν
υπάρχει λοσιόν ή τζελ.

14
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B Δοκιμή στο δέρμα 24 ώρες πριν από την αποτρίχωση
1 Δοκιμάστε το δέρμα σας, για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση φωτός:
-

Για κάθε νέα περιοχή του σώματος.
Μετά από πρόσφατο μαύρισμα.

2 Επιλέξτε το σωστό εξάρτημα, για να δοκιμάσετε το δέρμα σας.

3 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

για να

4 Επιλέξτε μια περιοχή για τη δερματική δοκιμή.

5 Πιέστε τη συσκευή σταθερά πάνω στο δέρμα σας και κρατήστε τη σε αυτό το
σημείο.
Το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια εκπομπή
φωτός χωρίς πλήρη επαφή με το δέρμα.

Ελληνικά
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6 Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία «ΕΤΟΙΜΟ για εκπομπή» είναι αναμμένη σε λευκό
χρώμα, για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει πλήρης επαφή με το δέρμα σας.
-

Αν η λυχνία «ΕΤΟΙΜΟ για εκπομπή» είναι πορτοκαλί, ο τόνος του δέρματός
σας είναι πολύ σκούρος για αποτρίχωση. Δοκιμάστε τη Lumea σε πιο
ανοικτόχρωμη περιοχή του δέρματος.

7 Δοκιμάστε κάθε ρύθμιση στο δέρμα σας, για να δείτε αν είναι άνετη:
- Όταν η λυχνία «ΕΤΟΙΜΟ για εκπομπή» είναι λευκή, πατήστε το κουμπί
εκπομπής στη λαβή μία φορά, για να αποτριχώσετε ένα σημείο με τη
ρύθμιση ➀
Η συσκευή παράγει έναν απαλό ήχο. Θα νιώσετε μια αίσθηση θερμότητας
από την εκπομπή φωτός.

• Θα δείτε έναν παλμό φωτός •
Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων έντασης
φωτός πατώντας το κουμπί εναλλαγής.

1
2
3
4
5

-

Συνεχίστε στην επόμενη περιοχή. Αποτριχώστε ένα σημείο με τη ρύθμιση ➁

-

Συνεχίστε στην επόμενη περιοχή. Αποτριχώστε ένα σημείο με τη ρύθμιση ➂
Συνεχίστε στην επόμενη περιοχή. Αποτριχώστε ένα σημείο με τη ρύθμιση ➃
Συνεχίστε στην επόμενη περιοχή. Αποτριχώστε ένα σημείο με τη ρύθμιση ➄

8 Περιμένετε 24 ώρες.

24 hours
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9 Ελέγξτε το δέρμα σας. Η υψηλότερη ρύθμιση...
- στην οποία νιώθατε άνετα και
- δεν παρουσιάστηκε αντίδραση στο δέρμα (π.χ κοκκινίλα, ερεθισμός,
εξάνθημα)
... είναι η ρύθμιση με την οποία θα ξεκινήσετε την αποτρίχωση.

Γ Αποτρίχωση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ολοκληρώστε πρώτα τις περιοχές A (Αφαίρεση τριχών και
καθαρισμός του δέρματος) και B (Δοκιμή στο δέρμα 24 ώρες πριν από την
αποτρίχωση).
1 Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στη συσκευή και συνδέστε το σε πρίζα.

2 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

για να

3 Ορίστε τη ρύθμιση που επιλέξατε μετά τη δερματική δοκιμή (ενότητα Β,
βήμα 9).

Ελληνικά
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4 Πιέστε τη συσκευή σταθερά πάνω στο δέρμα σας και κρατήστε τη σε αυτό το
σημείο. Η λυχνία «ΕΤΟΙΜΟ για εκπομπή» θα πρέπει να ανάψει σε λευκό.

5 Πιέστε το κουμπί εκπομπής για να απελευθερώσετε ένα φλας στο δέρμα σας.
Η εκπομπή αποτριχώνει το δέρμα στο συγκεκριμένο σημείο.
Η συσκευή παράγει έναν απαλό ήχο. Θα νιώσετε μια αίσθηση θερμότητας
από την εκπομπή φωτός.
Μετά από κάθε φλας, χρειάζονται έως 3,5 δευτερόλεπτα μέχρι η συσκευή να
είναι έτοιμη να εκπέμψει ξανά. Μπορείτε να απελευθερώσετε μια εκπομπή
όταν ανάψει σε λευκό η λυχνία «ΕΤΟΙΜΟ για εκπομπή».
6 Μετακινηθείτε σε ένα διπλανό σημείο και πατήστε ξανά το κουμπί εκπομπής.
Η επιφάνεια του εξαρτήματος που έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας είναι
ελαφρώς μεγαλύτερη από το παράθυρο εξόδου φωτός. Η επιφάνεια του
εξαρτήματος πρέπει να επικαλύπτει το προηγούμενο σημείο για να
βεβαιωθείτε ότι η εκπομπή γίνεται σε ολόκληρη την περιοχή του δέρματος.
ΜΗΝ κάνετε εκπομπή στο ίδιο σημείο πάνω από 3 φορές.
7 Συνεχίστε μέχρι να αποτριχώσετε ολόκληρη την περιοχή. Υπάρχουν δύο
λειτουργίες αποτρίχωσης.
8 Απενεργοποιήστε τη συσκευή αφού ολοκληρώσετε την αποτρίχωση.
9 Αφαιρείτε τις τρίχες πριν από κάθε επόμενη αποτρίχωση, αν οι τρίχες είναι
ορατές.
Σημείωση: Μη δοκιμάζετε τη συσκευή σε δύσκολες ή ευαίσθητες περιοχές
(αστράγαλο και περιοχές με κόκκαλο).

Δ Καθαρισμός και αποθήκευση μετά από την αποτρίχωση
1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
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3 Μουσκέψτε το παρεχόμενο απαλό πανί με λίγες σταγόνες νερό.

4 Αφαιρέστε το εξάρτημα από τη συσκευή.

5 Καθαρίστε το παράθυρο εξόδου φωτός της συσκευής (A).

A

B C D
E

6 Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του εξαρτήματος, συμπεριλαμβανομένου του
μεταλλικού ανακλαστήρα και του παραθύρου του εξαρτήματος (μέρη B, C, D,
E).
7 Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν καλά.
8 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία δωματίου, χωρίς σκόνη.

Μάθετε περισσότερα για τη Lumea Prestige
Εξαρτήματα
Για βέλτιστα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το εκάστοτε
κατάλληλο εξάρτημα που προορίζεται για τη συγκεκριμένη περιοχή του
σώματος που θέλετε να αποτριχώσετε. Η Lumea παρέχει αποτρίχωση για όλο το
σώμα με εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση σε συγκεκριμένες περιοχές του
σώματος.

Ελληνικά
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Η τεχνολογία SenseIQ προσαρμόζει το πρόγραμμα αποτρίχωσης όταν
συνδέεται διαφορετικό εξάρτημα.
Σημείωση: Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον και να εμφανίζει
ένα σφάλμα, όταν υπάρχουν ρύποι στον σύνδεσμο εξαρτήματος. Αν συμβεί
αυτό, καθαρίστε τις εισόδους της επαφής.
Για να τοποθετήσετε το εξάρτημα, απλά κουμπώστε το στο παράθυρο εξόδου
φωτός.

Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, τραβήξτε το από το παράθυρο εξόδου φωτός.

Εξάρτημα σώματος
Το εξάρτημα σώματος έχει το μεγαλύτερο παράθυρο αποτρίχωσης και κοίλο
σχέδιο για την αποτελεσματική κάλυψη και αποτρίχωση περιοχών κάτω από τον
λαιμό, ιδιαίτερα μεγάλες περιοχές, όπως τα πόδια, τα χέρια και το στομάχι.

Εξάρτημα προσώπου
Το εξάρτημα προσώπου έχει επίπεδο σχέδιο ακριβείας με ένα επιπλέον
ενσωματωμένο φίλτρο για ασφαλή και ακριβή αποτρίχωση στο ευαίσθητο
δέρμα πάνω από το άνω χείλος, το πηγούνι και τις φαβορίτες. Η συσκευή
προορίζεται για αποτρίχωση σε περιοχές μόνο κάτω από τα ζυγωματικά. Όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με έντονα περιγράμματα, όπως η
γραμμή του σαγονιού και το πηγούνι, μπορεί να είναι δύσκολη η πλήρης επαφή
με το δέρμα και η απελευθέρωση εκπομπής.
Συμβουλή: Τοποθετήστε τη γλώσσα σας ανάμεσα στο επάνω χείλος και τα
δόντια σας ή φουσκώστε τα μάγουλά σας, ώστε η αποτρίχωση να γίνει πιο
εύκολα.

Εξάρτημα για μασχάλη (BRI946, BRI947, BRI948, BRI949)
Το εξάρτημα της μασχάλης έχει ένα ειδικά κυρτό σχέδιο για την αποτρίχωση της
μασχάλης σε σημεία που ίσως προσεγγίζονται δύσκολα.
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Εξάρτημα για μπικίνι (BRI946, BRI947, BRI948, BRI949)
Το εξάρτημα για μπικίνι έχει ειδικό σχέδιο για την αποτελεσματική αποτρίχωση
της περιοχής του μπικίνι. Έχει κυρτό σχέδιο και υψηλότερη ένταση φωτός σε
σύγκριση με το εξάρτημα σώματος. Οι τρίχες σε αυτήν την περιοχή τείνουν να
είναι πιο πυκνές και πιο δυνατές από ό,τι οι τρίχες στα πόδια.

Αισθητήρας SmartSkin
Η Lumea προσφέρει τεχνολογία SenseIQ για εξατομικευμένη αποτρίχωση. Ο
ενσωματωμένος αισθητήρας SmartSkin μετρά τον τόνο του δέρματος στο
ξεκίνημα κάθε συνεδρίας και στη διάρκεια της συνεδρίας. Αυτό παρέχει δύο
δυνατότητες:
1 Ο αισθητήρας SmartSkin σάς εμποδίζει να αποτριχώνετε περιοχές του
δέρματος που είναι πολύ σκούρες: αν ανιχνεύσει έναν τόνο δέρματος που
είναι πολύ σκούρος για αποτρίχωση με τη Lumea, η ένδειξη «ΕΤΟΙΜΟ για
εκπομπή» αρχίζει να αναβοσβήνει σε πορτοκαλί. Δεν εκπέμπει παλμούς όταν
πατάτε το κουμπί εκπομπής. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό
αποτρέπει την πρόκληση αντιδράσεων στο δέρμα.
2 Ο αισθητήρας SmartSkin θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τη ρύθμιση έντασης
φωτός που είναι άνετη για το δέρμα σας. Για αυτό μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το κουμπί SmartSkin .

Επιλογή του επιπέδου έντασης φωτός
Η Lumea παρέχει 5 διαφορετικά επίπεδα έντασης φωτός. Έχετε πάντοτε τη
δυνατότητα να αλλάξετε τη ρύθμιση έντασης φωτός σε επίπεδο που είναι άνετο
για εσάς.
1 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή. Η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί στη ρύθμιση έντασης φωτός 1.
Σημείωση: Για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση έντασης φωτός με το χέρι χωρίς
να χρησιμοποιήσετε το κουμπί SmartSkin, χρησιμοποιήστε το κουμπί
εναλλαγής ξανά μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση. Το αντίστοιχο
επίπεδο της λυχνίας έντασης ανάβει με λευκό χρώμα.
2 Πιέστε το κουμπί SmartSkin και βάλτε στη συσκευή στο δέρμα σας.
3 Αφού η συσκευή σαρώσει το δέρμα σας, οι ενδείξεις έντασης φωτός θα
αναβοσβήνουν με λευκό χρώμα, υποδεικνύοντας ποιες εντάσεις φωτός είναι
πιο άνετες με βάση τον τόνο του δέρματός σας.
4 Πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που υποδεικνύεται.
Η Lumea χρησιμοποιεί αυτόματα την υψηλότερη ενδεικνυόμενη ένταση, η
οποία υποδεικνύεται από μια ενδεικτική λυχνία έντασης που αναβοσβήνει.
Η Lumea σάς προσφέρει την ελευθερία να επιλέξετε την ένταση φωτός στην
οποία αισθάνεστε πιο άνετα. Η ευαισθησία δέρματος μπορεί να διαφέρει σε
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κάθε άτομο. Συνεπώς, η δερματική δοκιμή είναι ο πιο σημαντικός οδηγός για
την επιλογή της ρύθμισης έντασης φωτός.
5 Η χρήση της Lumea δεν πρέπει ποτέ να είναι επώδυνη σε σημείο που να
νιώθετε άβολα. Εάν νιώσετε ενόχληση, μειώστε τη ρύθμιση της έντασης του
φωτός. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
εναλλαγής.
Σημείωση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο τόνος του
δέρματός σας είναι πολύ σκούρος (καστανόμαυρος ή πιο σκούρος), για να
αποτρέπεται η ανάπτυξη δερματικών αντιδράσεων. Η ένδειξη «ΕΤΟΙΜΟ για
εκπομπή» θα αναβοσβήσει σε πορτοκαλί, για να υποδείξει αν ο τόνος του
δέρματος είναι πολύ σκούρος.
6 Αφού μετακινηθείτε σε μια άλλη περιοχή του σώματος ή μετά από
πρόσφατο μαύρισμα, πραγματοποιήστε μια δοκιμή στο δέρμα, για να
προσδιορίσετε μια άνετη ρύθμιση της έντασης του φωτός. Για να
ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία ένδειξης ρύθμισης, πατήστε το κουμπί
SmartSkin .
Σημείωση: Εκτελέστε μια δοκιμή δέρματος πριν αρχίσετε την αποτρίχωση σε
άλλη περιοχή του σώματος ή μετά από αλλαγή του τόνου του δέρματος.
Καθορίστε τη ρύθμιση έντασης φωτός για κάθε περιοχή δέρματος
ξεχωριστά.

Δύο λειτουργίες αποτρίχωσης: Πάτημα κι εκπομπή
και Ολίσθηση κι εκπομπή
Η Philips Lumea σας διαθέτει δύο λειτουργίες αποτρίχωσης για πιο πρακτική
χρήση σε διάφορες περιοχές του σώματος:
- Η λειτουργία Πάτημα κι εκπομπή είναι ιδανική για να αποτριχώνετε μικρές
ή κυρτές περιοχές όπως τα γόνατα και οι μασχάλες. Απλά πατήστε και
αφήστε το κουμπί εκπομπής για να απελευθερωθεί ένα φλας.

-

Η λειτουργία Ολίσθηση κι εκπομπή προσφέρει πρακτική χρήση σε
μεγαλύτερες περιοχές όπως τα πόδια. Κρατήστε το κουμπί εκπομπής
πατημένο ενώ σύρετε τη συσκευή πάνω από το δέρμα σας για να
απελευθερώσετε αρκετά φλας στη σειρά.
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Διάρκεια αποτρίχωσης ανά περιοχή
BRI946, BRI947,
BRI948, BRI949
(3 , 2 , 3 , 4 )
1

2

3

4

BRI944, BRI945
(1 , 2)

2 1.5 min.

1 3 1.5 min.

1 4 2 min.

4.2 min. 1

1 6.5 min.
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Χρήση της Lumea Prestige πριν και μετά το
μαύρισμα
Μαύρισμα με φυσικό ή τεχνητό ηλιακό φως
Η από πρόθεση έκθεση του δέρματός σας σε φυσική ή τεχνητή ηλιακή
ακτινοβολία με σκοπό το μαύρισμα επηρεάζει την ευαισθησία και το χρώμα του
δέρματός σας. Συνεπώς, είναι σημαντικό το εξής:
- Μετά από κάθε αποτρίχωση, περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες πριν το
μαύρισμα. Ακόμα και μετά από 48 ώρες, φροντίστε ότι το αποτριχωμένο
δέρμα δεν εμφανίζει πια καμία κοκκινίλα από την αποτρίχωση.
- Σε περίπτωση που εκθέσετε το δέρμα σας στον ήλιο (χωρίς μαύρισμα εκ
προθέσεως) 48 ώρες μετά την αποτρίχωση, χρησιμοποιήστε αντηλιακό με
SPF 50+ στις αποτριχωμένες περιοχές. Μετά από αυτό το διάστημα, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε αντηλιακό SPF 30+ για δύο εβδομάδες.
- Μετά το μαύρισμα, περιμένετε τουλάχιστον 2 εβδομάδες προτού
χρησιμοποιήσετε τη Lumea και πραγματοποιήστε μια δερματική δοκιμή.
Αυτό γίνεται για να προσδιορίσετε την κατάλληλη ρύθμιση έντασης φωτός.
- Μη χρησιμοποιείτε το Lumea σε ηλιοκαμένες περιοχές του σώματος.
Σημείωση: Η περιστασιακή και έμμεση έκθεση στον ήλιο δεν μπορεί να
θεωρηθεί μαύρισμα.

Μαύρισμα με κρέμες
Εάν έχετε χρησιμοποιήσει κρέμα τεχνητού μαυρίσματος, περιμένετε έως ότου
εξαφανιστεί πλήρως το τεχνητό μαύρισμα, προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή.

Ταξιδεύοντας με τη συσκευή
Όταν ταξιδεύετε με τη συσκευή, επικοινωνήστε με τον αερομεταφορέα, για να
επιβεβαιώσετε ότι μπορείτε να φέρετε ή/και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
στο αεροσκάφος.

Μετά τη χρήση
Μετέπειτα φροντίδα
Μετά τη χρήση, μπορείτε να εφαρμόσετε λοσιόν, κρέμες, αποσμητικό,
ενυδατική κρέμα ή καλλυντικά στις επίμαχες περιοχές.

Προειδοποίηση: Αν παρουσιάσετε ερεθισμό του δέρματος ή
ερυθρότητα του δέρματος μετά την αποτρίχωση, περιμένετε μέχρι
να εξαφανιστεί προτού εφαρμόσετε οποιοδήποτε προϊόν στο
δέρμα σας. Αν παρουσιάσετε ερεθισμό του δέρματος μετά την
εφαρμογή ενός προϊόντος στο δέρμα σας, ξεπλύντε το με νερό. Αν
εξακολουθείτε να παρουσιάζετε δερματικές αντιδράσεις, διακόψτε
τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
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Συνήθεις δερματικές αντιδράσεις
Το δέρμα σας μπορεί να εμφανίζει ελαφρά ερυθρότητα ή/και μπορεί να σας
προκαλεί φαγούρα, τσούξιμο ή θερμότητα. Αυτή η αντίδραση υποχωρεί
γρήγορα.
Μπορεί να εμφανιστεί ξηροδερμία και φαγούρα λόγω του ξυρίσματος ή
συνδυασμού του ξυρίσματος και της αποτρίχωσης με φως. Μπορείτε να
δροσίσετε την περιοχή με μια παγοκύστη ή με μια μουσκεμένη πετσέτα
προσώπου. Εάν η ξηροδερμία επιμένει, μπορείτε να εφαρμόσετε ενυδατική
κρέμα χωρίς άρωμα στην επίμαχη περιοχή.

Σπάνιες παρενέργειες
-

-

-

-

-

-

Εγκαύματα, υπερβολική ερυθρότητα (π.χ. γύρω από θύλακες των τριχών) και
οίδημα: αυτές οι αντιδράσεις εμφανίζονται σπάνια. Αποτελούν αποτέλεσμα
χρήσης έντασης φωτός που είναι πολύ υψηλή για τον τόνο του δέρματός
σας. Εάν αυτές οι αντιδράσεις δεν εξαφανιστούν εντός 3 ημερών, σας
συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε ιατρό. Περιμένετε με την επόμενη
αποτρίχωση έως ότου το δέρμα επουλωθεί τελείως και φροντίστε να
χρησιμοποιείτε μικρότερη ένταση φωτός.
Αποχρωματισμός δέρματος: αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια. Ο
αποχρωματισμός δέρματος εκδηλώνεται ως είτε ένα πιο σκουρόχρωμο
σημάδι (υπερμελάγχρωση) ή ένα πιο ανοιχτόχρωμο σημάδι
(υπομελάγχρωση) από την περιβάλλουσα περιοχή. Αυτό είναι αποτέλεσμα
χρήσης έντασης φωτός που είναι πολύ υψηλή για τον τόνο του δέρματός
σας. Εάν ο αποχρωματισμός δεν εξαφανιστεί εντός 2 εβδομάδων, σας
συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε ιατρό. Μην αποτριχώσετε τις
αποχρωματισμένες περιοχές έως ότου ο αποχρωματισμός εξαφανιστεί και
το δέρμα έχει ανακτήσει το φυσιολογικό του τόνο δέρματος.
Η μόλυνση του δέρματος είναι πολύ σπάνια αλλά είναι ένας δυνητικός
κίνδυνος μετά από μια (μικρο)πληγή, ένα έγκαυμα του δέρματος, ερεθισμό
του δέρματος κ.λπ.
Θέρμανση της επιδερμίδας (μια καλά ορισμένη καφετί περιοχή η οποία
παρουσιάζεται συχνά με πιο σκούρους τόνους δέρματος και δεν συνοδεύεται
από ξηρότητα του δέρματος): αυτή η αντίδραση συμβαίνει πολύ σπάνια. Εάν
αυτή η αντίδραση δεν εξαφανιστεί εντός 1 εβδομάδας, σας συμβουλεύουμε
να απευθυνθείτε σε ιατρό. Περιμένετε με την επόμενη αποτρίχωση έως ότου
το δέρμα επουλωθεί τελείως και φροντίστε να χρησιμοποιείτε μικρότερη
ένταση φωτός.
Φυσαλίδες (μοιάζουν με μικρές φουσκάλες στην επιφάνεια του δέρματος):
αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια. Εάν αυτή η αντίδραση δεν εξαφανιστεί εντός 1
μήνα ή όταν το δέρμα μολυνθεί, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε
ιατρό. Περιμένετε με την επόμενη αποτρίχωση έως ότου το δέρμα
επουλωθεί τελείως και φροντίστε να χρησιμοποιείτε μικρότερη ένταση
φωτός.
Ουλές: συχνά η δευτεροπαθής επίδραση ενός εγκαύματος, που μπορεί να
χρειαστεί παραπάνω από ένα μήνα για να επουλωθεί.
Θυλακίτιδα (οίδημα γύρω από τους θύλακες τριχών σε συνδυασμό με τη
δημιουργία φλύκταινων): αυτή η αντίδραση εμφανίζεται πολύ σπάνια και
είναι αποτέλεσμα βακτηρίων που εισέρχονται στο κατεστραμμένο δέρμα.
Εάν σημειωθεί αυτή η αντίδραση, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε σε
ιατρό καθώς η θυλακίτιδα μπορεί να απαιτεί τη λήψη αντιβίωσης.
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Πόνος: αυτό ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια ή μετά από την
αποτρίχωση, εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αξύριστο δέρμα, εάν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ένα επίπεδο έντασης φωτός το οποίο είναι
πολύ υψηλό για τον τόνο του δέρματός σας, εάν εκπέμπετε φως στην ίδια
περιοχή περισσότερες από μία φορά και εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
ανοικτές πληγές, φλεγμονές, λοιμώξεις, τατουάζ, εγκαύματα κ.λπ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Η συσκευή/ο
μετασχηματιστής θερ
μαίνεται κατά τη διάρκεια
της χρήσης.

Είναι φυσιολογικό η
συσκευή και ο
μετασχηματιστής να
θερμαίνονται (αλλά όχι
τόσο ώστε να μην μπορείτε
να τα πιάσετε) κατά τη
διάρκεια της χρήσης.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε ελαφρώς πιο
ψυχρό περιβάλλον ή/και αφήστε τη να κρυώσει
πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Ο ανεμιστήρας δεν
λειτουργεί.

Ελέγξτε αν το εξάρτημα είναι καλά συνδεδεμένο.
Καθαρίστε τους συνδέσμους στο εξάρτημα, αν
χρειάζεται. Σε περίπτωση που το εξάρτημα είναι
καλά συνδεδεμένο και είναι δυνατή η παραγωγή
εκπομπών με τη συσκευή, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.

Η ροή αέρα ψύξης του
ανεμιστήρα εμποδίζεται
από τα χέρια σας ή από μια
πετσέτα.

Βεβαιωθείτε ότι η ροή αέρα ψύξης του
ανεμιστήρα δεν εμποδίζεται.

Όταν τοποθετώ τη
συσκευή στο δέρμα, δεν
απελευθερώνει φλας. Η
λυχνία «έτοιμο για
εκπομπή» αναβοσβήνει
πορτοκαλί.

Ο τόνος του δέρματός σας Αποτριχώστε άλλες περιοχές τους σώματος με
στην περιοχή που πρόκειται πιο ανοιχτούς τόνους δέρματος με τη Lumea.
να αποτριχώσετε είναι πολύ
σκούρος.

Η λυχνία «έτοιμο για
εκπομπή» αναβοσβήνει
πορτοκαλί και
αναβοσβήνουν και οι 5
λυχνίες έντασης.

Πρέπει να γίνει επαναφορά
της συσκευής.

Για να επαναφέρετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα και περιμένετε 30 λεπτά μέχρι
να κρυώσει η συσκευή. Η συσκευή θα πρέπει να
επαναλειτουργήσει κανονικά. Εάν δεν
επαναλειτουργήσει, επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Η λυχνία «έτοιμο για
εκπομπή» δεν ανάβει σε
λευκό.

Η συσκευή δεν έρχεται σε
πλήρη επαφή με το δέρμα
σας.

Τοποθετήστε τη συσκευή υπό γωνία 90 μοιρών
πάνω στο δέρμα, έτσι ώστε το ενσωματωμένο
σύστημα ασφαλείας να είναι σε επαφή με το
δέρμα σας.
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Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Η συσκευή αναδίδει μια
περίεργη οσμή.

Το παράθυρο εξόδου φωτός Καθαρίστε το παράθυρο εξόδου φωτός και τον
ή ο αισθητήρας SmartSkin
αισθητήρα SmartSkin προσεκτικά.
είναι βρώμικα.

Η συσκευή δεν εκπέμπει,
ο ανεμιστήρας δεν είναι
ενεργοποιημένος και οι 5
λυχνίες έντασης
αναβοσβήνουν.

Λύση

Δεν έχετε αφαιρέσει καλά
τις τρίχες στην περιοχή
προς αποτρίχωση. Αυτές οι
τρίχες μπορεί να καούν και
να προκαλέσουν την οσμή.

Προετοιμάστε το δέρμα σας προτού
χρησιμοποιήσετε τη Lumea.

Το εξάρτημα δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το
εξάρτημα. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τις
ηλεκτρονικές επαφές στο εξάρτημα.
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Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Αισθάνομαι το δέρμα μου
πιο ευαίσθητο απ' ό,τι
συνήθως κατά τη
διάρκεια της
αποτρίχωσης.
Αισθάνομαι δυσφορία
όταν χρησιμοποιώ τη
συσκευή.

Η ρύθμιση της έντασης
φωτός που χρησιμοποιείτε
είναι πολύ υψηλή.

Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει μια άνετη ρύθμιση
έντασης φωτός. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε
μια χαμηλότερη ρύθμιση.

Δεν αφαιρέσατε τις τρίχες
στις περιοχές προς
αποτρίχωση.

Προετοιμάστε το δέρμα σας προτού
χρησιμοποιήσετε τη Lumea.

Το φίλτρο UV στο
παράθυρο εξόδου φωτός
είναι σπασμένο.

Εάν το φίλτρο UV σπάσει, σταματήστε να
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα
σας, τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.

Αποτριχώσατε μια περιοχή Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δέρμα
για την οποία η συσκευή δεν ερεθισμένο (κόκκινο ή κομμένο), καμένο από τον
ενδείκνυται.
ήλιο, με πρόσφατο ή τεχνητό μαύρισμα.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν
πάσχετε από μολύνσεις, έκζεμα, εγκαύματα,
φλεγμονές στους θύλακες των τριχών, ανοιχτές
πληγές, αμυχές, απλό έρπητα (επιχείλιο), πληγές
ή κακώσεις και αιματώματα (μελανιές) στις
περιοχές όπου θα εφαρμοστεί η αποτρίχωση.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στις
ακόλουθες περιοχές: σε σπίλους, φακίδες,
μεγάλες φλέβες, πιο σκουρόχρωμες περιοχές,
ουλές, δερματικές ανωμαλίες χωρίς τη συμβουλή
ιατρού. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε
μυρμηγκιές, τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ, γύρω
από τα μάτια και πάνω ή κοντά στα φρύδια, στα
χείλη, στις θηλές, στη θηλαία άλω, στα μικρά
χείλη, στον κόλπο, στον πρωκτό και στο
εσωτερικό των ρουθουνιών και των αυτιών. Οι
άνδρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή
στο πρόσωπο και στο λαιμό,
συμπεριλαμβανομένων όλων των περιοχών όπου
βγαίνουν γένια καθώς και το σύνολο της περιοχής
των γεννητικών οργάνων. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει έγκαυμα και αλλαγή του χρώματος
του δέρματος, που καθιστά δυνητικά
δυσκολότερο τον εντοπισμό δερματικών
παθήσεων.
Δεν υπάρχει φίλτρο
γυαλιού στο εξάρτημά
μου.

Αυτό είναι φυσιολογικό.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια: δεν υπάρχει
φίλτρο στο εξάρτημα σώματος και μασχάλης.
Μόνο τα εξαρτήματα προσώπου και μπικίνι
έχουν ειδικό φίλτρο.

Η αντίδραση του
δέρματος μετά την
αποτρίχωση διαρκεί
περισσότερο από το
συνηθισμένο.

Χρησιμοποιήσατε ρύθμιση
της έντασης φωτός η οποία
είναι πολύ υψηλή για εσάς.

Επιλέξτε μια χαμηλότερη ένταση την επόμενη
φορά.
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Πρόβλημα

Πιθανή αιτία

Λύση

Η εκπομπή είναι πολύ
έντονη για τα μάτια μου.
Πρέπει να φορέσω
γυαλιά;

Όχι, η Philips Lumea δεν
είναι επιβλαβής για τα
μάτια σας.

Το διαχεόμενο φως που παράγεται από τη
συσκευή είναι επιβλαβές για τα μάτια σας. Μην
κοιτάζετε απευθείας προς την εκπομπή του
φωτός ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Δεν είναι
απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά γυαλιά
κατά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε
καλά φωτισμένο δωμάτιο, έτσι ώστε το φως να
μην τυφλώνει τα μάτια σας. Βεβαιωθείτε ότι η
επαφή με το δέρμα είναι πλήρης, για να
αποφύγετε τη διάχυση του φωτός.

Τα αποτελέσματα της
αποτρίχωσης δεν είναι
ικανοποιητικά.

Χρησιμοποιήσατε ρύθμιση Επιλέξτε μια υψηλότερη ρύθμιση την επόμενη
της έντασης φωτός η οποία φορά.
είναι πολύ χαμηλή για εσάς.
Δεν πραγματοποιήσατε
εκπομπή σε μια περιοχή
παρακείμενη σε μια
περιοχή που αποτριχώσατε
προηγουμένως.

Πρέπει να απελευθερώνετε τις εκπομπές κοντά
τη μία στην άλλη και πρέπει να υπάρχει κάποια
αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στις εκπομπές.

Η συσκευή δεν επηρεάζει το Εάν έχετε ανοιχτόξανθες, γκρίζες, κόκκινες ή
χρώμα των τριχών του
άσπρες τρίχες, η αποτρίχωση δεν έχει
σώματός σας.
αποτέλεσμα.
Δεν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή τόσο συχνά όσο
συνιστάται.

Για να απομακρύνετε όλες τις τρίχες επιτυχώς,
σας συνιστούμε να ακολουθείτε το συνιστώμενο
χρονοδιάγραμμα αποτρίχωσης. Μπορείτε να
μειώσετε το χρόνο ανάμεσα στις αποτριχώσεις,
αλλά μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή συχνότερα
από μία φορά ανά δύο εβδομάδες.

Ανταποκρίνεστε πιο αργά
στη θεραπεία με την
τεχνολογία IPL.

Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
τουλάχιστον 6 μήνες, καθώς η επανεμφάνιση της
τριχοφυΐας εξακολουθεί να μειώνεται κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου.

Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
www.philips.com/support ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Ανακύκλωση
-

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).
Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
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Τεχνικές προδιαγραφές
Συνθήκες μεταφοράς και
αποθήκευσης

Η Lumea μπορεί να λειτουργεί υπό ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ εντός των
προδιαγραφών της μετά από μεταφορά ή αποθήκευση στο παρακάτω εύρος
περιβαλλοντικών συνθηκών:
-25°C έως +70°C έως 90% RH, χωρίς συμπύκνωση, 700 hPa έως 1060 hPa

Συνθήκες λειτουργίας

Η Lumea συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της, όταν λειτουργεί υπό
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ στις παρακάτω περιβαλλοντικές συνθήκες:
+5°C έως +35°C έως 90% RH, χωρίς συμπύκνωση, 700 hPa έως 1060 hPa

Εκπεμπόμενα μήκη
κύματος

565 έως 1400 nm

Διάρκεια παλμών

1 – 2,5 χιλιοστά του δευτερολέπτου, για όλες τις ρυθμίσεις

Διάστημα εκπομπής

Μεταξύ 1 – 3,5 δευτερολέπτων ανάλογα με τη χρήση της μπαταρίας/του
δικτύου

Οπτική έκθεση

Εξάρτημα σώματος: 2,5 – 5,6 J/cm2
Εξάρτημα για μασχάλη: 2,5 – 6,5 J/cm2
Εξάρτημα για μπικίνι: 2,5 – 6,5 J/cm2
Εξάρτημα προσώπου: 2,4 – 5,9 J/cm2

Τάση εισόδου
μετασχηματιστή

100 - 240 V

50/60 Hz 1,5 A

Τάση εξόδου
μετασχηματιστή

19,5 V

3,33 A 65,0 W

Μέση ενεργή απόδοση

≥88,0%

Απόδοση σε χαμηλό
φορτίο (10 %)

≥79,0 %

Κατανάλωση ρεύματος
χωρίς φορτίο

<0,21 W

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Πληροφορίες
συμμόρφωσης
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους
κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Επεξήγηση συμβόλων
Οι προειδοποιητικές ενδείξεις και τα σύμβολα είναι σημαντικά, καθώς εγγυώνται
την ασφαλή και ορθή χρήση της συσκευής και την αποτροπή ανθρώπινου
τραυματισμού. Παρακάτω επεξηγούνται οι σημασίες των προειδοποιητικών
ενδείξεων και των συμβόλων στην ετικέτα και στο εγχειρίδιο χρήστη.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον κατασκευαστή του προϊόντος: Philips Consumer Lifestyle B.V.,
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands.
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Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν από
τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες χρήσης για
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια, όπως προφυλάξεις οι οποίες, για
διάφορους λόγους, δεν είναι δυνατό να υποδεικνύονται στη συσκευή.
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες χρήσης για
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια, όπως αντενδείξεις και προειδοποιήσεις οι
οποίες, για διάφορους λόγους, δεν είναι δυνατό να υποδεικνύονται στη συσκευή.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας που
καθορίζονται για εξοπλισμό Κατηγορίας II.
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για συνεχές ρεύμα.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται γύρω από τα μάτια
και κοντά στα φρύδια.
Το σύμβολο αυτό σημαίνει: «Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε μπανιέρες, ντουζιέρες ή
δεξαμενές νερού».
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο μετασχηματιστής είναι σχεδιασμένος, ώστε να είναι
απρόσβλητος σε βραχυκύκλωμα.
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο μετασχηματιστής θεωρείται μονάδα τροφοδότησης ρεύματος
μεταγόμενου τρόπου.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ονομαστική μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία
ο μετασχηματιστής μπορεί να λειτουργεί συνεχώς υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Σύμβολο ανακύκλωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του υλικού από το οποίο
είναι κατασκευασμένο ένα αντικείμενο, για τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης ή άλλης
επανεπεξεργασίας. Το σύμβολο ενδέχεται να περιλαμβάνει έναν αριθμό ή/και μια σύντμηση.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον διακόπτη ή τη θέση του διακόπτη με τον οποίο
ενεργοποιείται μέρος του εξοπλισμού για να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και για να
προσδιορίσει το χειριστήριο για αλλαγή ή να υποδείξει την κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την προστασία από διείσδυση στερεών ξένων αντικειμένων
μεγέθους ≥ 12,5 mm και από επιβλαβείς επιδράσεις λόγω διείσδυσης νερού που στάζει υπό
κλίση 15 μοιρών.
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Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την προστασία από διείσδυση στερεών ξένων αντικειμένων
μεγέθους ≥ 2,5 mm και ότι δεν υπάρχει προστασία για επιβλαβείς επιδράσεις λόγω διείσδυσης
νερού.
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ένα αντικείμενο μπορεί να ανακυκλωθεί και όχι ότι το
αντικείμενο έχει ανακυκλωθεί ή ότι μπορεί να διατεθεί σε όλα τα συστήματα συλλογής για
ανακύκλωση.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Τα ηλεκτρικά απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Κάνετε
ανακύκλωση όπου υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή
με το κατάστημα λιανικής για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Ανακύκλωση»).
Το σύμβολο για την Πράσινη κουκκίδα ("Green Dot" στα Αγγλικά, "Der Grüne Punkt" στα
Γερμανικά). Η Πράσινη κουκκίδα είναι το σύμβολο αδειοδότησης ενός ευρωπαϊκού δικτύου
συστημάτων που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο για την ανακύκλωση των υλικών
συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών.
Το σύμβολο εφαρμόζεται σε προϊόντα, για να υποδείξει ότι συμμορφώνονται με τις σχετικές
οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια ή την περιβαλλοντική προστασία.
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