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Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Odstranjevanje dlak z uporabo svetlobe je eden izmed najbolj
učinkovitih načinov za odstranjevanje  neželenih dlak z dalj časa trajajočimi rezultati. Sedaj lahko uporabljate to
inovativno tehnologijo udobno v zasebnosti svojega doma, kadarkoli in kjerkoli želite. 
Philips Lumea Precision omogoča odstranjevanje neželenih dlak na celotnem telesu, vključno z obrazom (zgornja 
ustnica, brada in zalizci), z dvema prilagojenima nastavkoma.

Philips Lumea Precision sistem odstranjevanja dlak uporablja nežne impulze svetlobe, s katerimi segreva dlake ter 
njihove korenine pod kožo. Rezultat je: dlake naravno odpadejo v dvehj tednih, ponovna rasta dlak pa je
onemogočena.

Za več informacij o Philips Lumea Precision IPL odstranjevalcu dlak ali registraciji aparata si oglejte spletno stran
www.philips.com/lumea. 

Pred uporabo

Pazite!
Aparat ni primeren za vsakogar. To Navodilo za hitro uporabo ni nadomestilo za Navodilo za
uporabo. Da se prepričate ali je Philips Lumea Precision odstranjevalec dlak primeren za vas, in varen
za vašo uporabo, pred prvo uporabo skrbno preberite navodilo za uporabo.

Tabela priporočljivih jakosti svetlobe
Na naslednji strani preglejte tabelo in določite katera jakost je primerna za vašo kožo in barvo dlak ter
preverite, če je ta metoda primerna za vas. Metoda je bolj učinkovita pri višjih jakostih; kljub temu
morate zmanjšati jakost svetlobe, če začutite kakršnokoli bolečino ali nelagodje. Svetlobne impulze na
koži lahko občutite kot toploto ali vročino, nikoli pa ne kot bolečino.

V navodilu za uporabo skrbno preberite poglavje ‘Kontraindikacije’; določena zdravila ali zdravstvena
stanja lahko povzročijo zaradi uporabe aparata neželene učinke. 

Opomba - Vse vrste porjavitve
lahko imajo vpliv na varnost 
obdelave. Po sončenju počakajte
najmanj 48 ur, preden uporabite
aparat. Aparata Philips Lumea 
Precision ne 
uporabljajte na opečenih delih kože. 
Za dodatne informacije glejte
poglavje ‘Napotki za porjavenje’ v
navodilu za uporabo

Tabela priporočljivih jakosti svetlobe

Barva kože

Ta aparat ni primeren
in ni varen za vašo
kožo in/ali barvo dlak

Ba
rv

a 
dl

ak

bela/siva

črna

temno rjava

rjava

temno blond /
svetlo rjava

svetlo blond

rdeča

bela bež srednje rjavarahlo rjava črnorjava in temnatemno rjava

Priprava za uporabo

Aparat napolnite.

Obrijte predele, ki jih boste obdelovali.

Naredite test kože: Izberite predel v bližini predela, ki ga nameravate obdelovati. Uporabite en blisk
(glejte korake 4 - 7 spodaj) na najnižji priporočeni jakosti za vaš tip kože. Jakost povečajte za ena v 
priporočenem območju nastavitev.  Po kožnem testu počakajte 24 ur in preverite reakcijo vaše kože.
Če vaša koža pokaže reakcije, za nadaljnjo uporabo izberite najvišjo jakost, ki še ni povzročila kožne
reakcije.
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Uporaba

Preverite, če so nastavki in izhodno okence svetlobe čisti, brez ostankov umazanije, dlak ali vlaken. Če 
obstaja umazanija, jo očistite s priloženo krpo.

Izberite ustrezen nastavek.
> Telesni nastavek
Telesni nastavek lahko uporabljate za obdelavo neželenih dlak na vseh delih telesa pod vratom (za izjeme 
glejte poglavje "Pomembno", oddelek "Kontraindikacije" v navodilu za uporabo). Telesnega nastavka ne
uporabljajte na obrazu.

> Precizni nastavek
Precizni nastavek vključuje dodatno vgrajen svetlobni filter in se lahko uporablja za izredno varno obdelavo
neželenih obraznih dlak na zgornji ustnici, bradi in zalizcih. Lahko se uporablja tudi na drugih občutljivih delih
telesa, kot so pazduhe in bikini predel in težko dostopnih območjih. 

Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop / izklop.

Za spremembo jakosti (od 1 do 5) pritisnite gumb za povečanje / zmanjšanje jakosti.

Aparat postavite pod kotom 90 ° na kožo, tako da sta nastavek in varnostni obroč v stiku s kožo.

Varnostni obroč z rahlim pritiskom pritisnite popolnoma na kožo. Ko so vsa varnostna stikala v stiku s kožo,
indikator ‘pripravljen za blisk’ na zadnji strani aparata zasveti zeleno.

Pritisnite gumb za sprostitev bliskavice. Ko aparat zabliska gumb spustite. Za naslednji blisk ponovite korake
5, 6, 7. Med eno obdelavo ne obdelujte večkrat istega predela. Pred vsakim bliskom morate aparat dvigniti
od kože.

Da bi se izognili neobdelanim predelom, vedno poskrbite, da rahlo prekrijete predhodno obdelane predele,
ko postavite aparat na kožo.

Aparat izklopite, potem ko ste končali obdelavo.

Preverite, če so na izhodnem okencu svetlobe in nastavku ostanki dlak in umazanije. Aparat očistite pred
shranitvijo v vrečko. Po potrebi navlažite krpo z vodo ali viskoprocentnim čistilnim alkoholom (za dodatne 
informacije glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje" v navodilu za uporabo).



Vsak dan spremljajte vaše korake do gladke kožePovprečen čas obdelave ter priporočeni nastavek za področje telesa

Obdelava št. OpombaNastavitveDatum naslednje obdelavePodročje obdelaveDatumPodročje Priporočljiv nastavekPovprečen čas obdelave

Zgornje ustnice/brada/zalizci

Spodnji del ene noge

Celotno bikini področje

Bikini rob

Pazduha

Ena cela noga

1 minuta

12 minut

5 minut

1,5 minut na stran

1,5 minut za pazduho

20 minut

Precizni nastavek

Telesni nastavek

Telesni/precizni nastavek

Telesni/precizni nastavek

Telesni/precizni nastavek

Telesni nastavek

Po obdelavi

Po obdelavi se vsaj 24 ur ali dokler rdečica ne izgine obdelanih področij ne izpostavljajte soncu. Obdelane
površine pred izpostavitvijo sončni svetlobi vsaj 2 tedna po obdelavi zaščitite z zaščitno kremo (SPF 30 +). 

Kako doseči optimalne rezultate

Če želite odstraniti vse dlake in uspešno preprečiti ponovno aktivnost lasnega mešička, je obdelavo treba
ponoviti, in sicer je obdelavo treba ponoviti enkrat na dva tedna v prvih dveh mesecih (pogostejše 
obdelave ne pomenijo hitrejših ali boljših rezultatov).

Da bi zagotovili, da ostane vaša koža gladka, vam svetujemo, da obdelavo ponovite na vsakih 4-6 tednov.
Čas med obdelavami se lahko spreminja glede na vašo individualno ponovno rast dlak in tudi različnih
delov telesa. Če med obdelavami preveč dlak ponovno zraste, preprosto skrajšajte interval ponovne 
obdelave. 

Za učinkovito obdelavo pred uporabo aparata obrijte površine, ki jih boste obdelovali, vsaj toliko časa,
dokler zaznavate ponovno rast dlak, kar je primer prvih nekaj obdelav. 
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Splošen opis

Izhodno okence za svetlobo z vgrajenim
 U

V
 filtrom

N
astavki

1 - Telesni nastavek (prim
eren za vse dele telesa pod vratom

)
2 -  Precizni nastavek (z dodatnim

 svetlobnim
 filtrom

; za uporabo od vratu navzgor ter ostala občutljiva podorčja)

Kovinski okvir znotraj nastavka

Varnostni sistem
 (varnostni obroč s kontaktnim

i stikali)

Tipka za bliskanje

Intenzivnost luči (1 - 5)

3
gum

b za povečanje intenzivnosti

4
gum

b za zm
anjšanje intenzivnosti

Indikator polnjenja baterije ter nizkega stanja baterije

Tipka za vklop / izklop

Indikator 'Pripravljen za blisk "

M
ajhen vtičnica

Prezračevalne šobe


