
Scheer het te behandelen gebied.
Wanneer de haren niet meer zichtbaar teruggroeien 
(doorgaans na 4-5 behandelingen), hoeft u zich niet 
meer te scheren voor het gebruik van het apparaat.

Maak het apparaat en de opzetstukken schoon.
Controleer of de opzetstukken en het lichtvenster 
schoon zijn. Maak ze voor gebruik schoon met de 
meegeleverde doek als er zich vuil, haren of vezels  
op bevinden.

Kies het lichaams- of precisieopzetstuk.
Zorg ervoor dat u het opzetstuk op de juiste  
manier plaatst.

Steek de stekker in het stopcontact en schakel 
het apparaat in.

Het apparaat gebruiken
Lees de gebruiksaanwijzing, inclusief alle veiligheidsvoorschriften en 
waarschuwingen, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt  
om er zeker van te zijn dat u het apparaat juist, veilig en goed gebruikt.  
U vindt de gebruiksaanwijzing onder in de doos. Deze snelstartgids 
vervangt de gebruiksaanwijzing niet, maar maakt het voor u zo eenvoudig 
mogelijk om dit product te gebruiken. We raden u aan om de snelstartgids 
in het etui te bewaren, zodat u de gids later nog eens kunt raadplegen.

QUICK START GUIDE Philips Lumea Essential SC1996
Kies de juiste lichtintensiteit. 
Pas de lichtintensiteitsinstelling aan door een of meerdere keren op de  
aan/uitknop te drukken tot de benodigde instelling is bereikt.
Opmerking: Raadpleeg de tabel op de achterzijde van deze snelstartgids 
voor de juiste stand. 

Plaats de Philips Lumea Essential op uw huid.
Plaats het apparaat loodrecht op de huid en zorg ervoor dat het apparaat 
volledig contact maakt met de huid. Het apparaat voert vervolgens een 
huidskleuranalyse uit en het ‘klaar om te flitsen’-lampje gaat branden.
Opmerking: Het ‘klaar om te flitsen’-lampje” gaat alleen branden als het 
apparaat volledig in contact staat met de huid.

Huidskleuranalyse.
Als het ‘klaar om te flitsen’-lampje op de achterzijde van het apparaat wit 
wordt, kunt u uw huid behandelen met het apparaat en kunt u doorgaan.
Als het ‘klaar om te flitsen’-lampje oranje wordt, kunt u uw huid niet 
behandelen met het apparaat. Het flitsen wordt automatisch gedeactiveerd.* 

Druk op de flitsknop om een flits af te geven.
Laat de flitsknop los zodra het apparaat heeft geflitst en til het apparaat van 
uw huid. Plaats het apparaat op het volgende te behandelen gebied. Zorg 
er daarbij voor dat er wat overlap is, maar behandel hetzelfde gebied niet 
tweemaal. Druk vervolgens opnieuw op de flitsknop.

TIP: gebruik de ‘Verplaats- & flitsmodus’ voor een snellere 
behandeling.
Voor een efficiëntere behandeling houdt u de flitsknop ingedrukt terwijl 
u het apparaat over uw huid verplaatst. Na elke flits duurt het maximaal 
3,5 seconden tot het apparaat klaar is voor een nieuwe flits. Tijdens deze 
oplaadtijd knippert het ‘klaar om te flitsen’-lampje zolang het apparaat 
volledig in contact staat met uw huid.
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*  U kunt de Philips Lumea Essential mogelijk gebruiken op minder gebruinde of natuurlijk lichtere 
lichaamsdelen. Neem contact op met Philips Consumer Care als dit niet werkt.



Aanbevolen lichtintensiteit
Dit apparaat is niet voor iedereen geschikt. We raden u aan een huidtest 
uit te voeren als u de Philips Lumea Essential voor het eerst gaat 
gebruiken of na recent bruinen. Zo kunt u de juiste stand voor uw huid 
bepalen (zie gebruiksaanwijzing, hoofdstuk ‘Het apparaat gebruiken’). 
Wacht na de huidtest 24 uur en controleer uw huid op reacties. Als uw 
huid reacties vertoont, kiest u de volgende keer de hoogste stand die niet 
tot huidreacties heeft geleid. Voer altijd een huidtest uit om de juiste stand 
te bepalen. De bovenstaande tabel geeft slechts een indicatie.
De Philips Lumea Essential is doeltreffender bij hogere intensiteiten, 
maar u moet de lichtintensiteit verlagen als u pijn of ongemak ervaart. 
De lichtpuls kan warm of heet aanvoelen op de huid, maar mag nooit 
pijnlijk zijn. 

These device settings are suitable for this skin tone1/2/34/5

Belangrijk
Laat het apparaat niet onbeheerd achter en houd het buiten het bereik van kinderen.

 

Registratie en ondersteuning
Registreer uw product op www.philips.com/welcome  
om optimaal gebruik te kunnen maken van de door  
Philips geboden ondersteuning.

4222.100.2347.1 


