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English

Welcome
Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away
from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of
the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close
cooperation with licensed dermatologists we adapted this light-based
technology, originally used in professional beauty salons, for easy and
effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers
convenient and effective treatment at a light intensity that you find
comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling
of being hair-free and look and feel amazing every day. 

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. For further information, please go to
www.philips.com/lumea to find our experts' advice, tutorial videos and
FAQs and make the most of your Lumea.

Device overview
1 Light exit window with integrated UV filter
2 Attachments

a Body attachment
b Precision attachment

3 Reflector inside the attachment
4 Integrated safety system
5 Skin tone sensor
6 Electronic contacts
7 Flash button
8 Opening for electronic contacts
9 On/off button
10 Intensity lights (1-5)
11 'Ready to flash' light
12 Air vents
13 Device socket
14 Adapter
15 Small plug

Who should not use Lumea? Contraindications
- Never use the device if you have skin type V and VI (You rarely to never

sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing
skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong
redness or burns.

- Never use the device if you are pregnant or breast feeding as the device
was not tested on pregnant or breast feeding women.

- Never use the device if you suffer from any of the diseases listed below:
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- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a
history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be
treated.

- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the
areas to be treated.

- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid
scar formation or a history of poor wound healing.

- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of
varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.

- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic
reaction.

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles,
open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and
haematomas in the areas to be treated.

- If you have had surgery in the areas to be treated in the last three
weeks.

- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive

heart disease.
- If you have any bleeding disorder.

- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV
infection or AIDS)

- Never use the device if you take any of the medications listed below:
- If your skin is currently being treated with or has recently been treated

in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy
Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.

- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in
the last six months. This treatment can make skin more susceptible to
tears, wounds and irritations. 

- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the

package insert of your medicine and never use the device if it is stated
that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if
you have to avoid sun when taking this medicine.

- If you take anticoagulation medications, including heavy use of
aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week
washout period prior to each treatment.

- If you take immunosuppressive medications.
- Never use the device on the following areas:

- Around the eyes and near the eyebrows.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the

nostrils and ears.
- Men must not use it on the scrotum and face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers,

subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin

anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn
and a change in skin color, which makes it potentially harder to
identify skin-related diseases.
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- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and
a change in skin color.

- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in
skin reactions.

- Never use the device on sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.
Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use
the device, we advise you to consult a doctor.

Important

Danger
- Keep the device and the adapter dry.
- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric

shock.
- Never insert any objects into the device.

Warning
- This device is not intended for use by persons (including children) with

reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the device by a person
responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
device.

- The device is not intended for children under the age of 15 years.
Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the
consent and/or assistance of their parents or the persons who have
parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the
device freely.

- Always check the device before you use it. Do not use the device or
adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the
original type.

- 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 device if the UV filter of the light exit window is broken.
- Do not use the precision attachment if its filter is broken.
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Caution
- This device is not washable. Never immerse the device in water and do

not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher

settings than those recommended can increase the risk of skin reactions
and side effects.

- Only use the device for its intended purpose as shown in the user
manual.

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.

- Always return the device to a service centre authorised by Philips for
examination or repair. Repair by unqualified people could cause an
extremely hazardous situation for the user.

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

How IPL works
With IPL technology, gentle pulses of light are applied to the skin and
absorbed by the hair root. The darker the hair, the better the pulses of light
are absorbed.

The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a
consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented,
leaving your skin continuously silky-smooth.

The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only
effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the
growing phase at the same time. This is why we recommend an 8-week
treatment schedule followed by touch-ups to make sure all hairs are
effectively treated in the growing phase.

Note: Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, blond
as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors
for which Lumea is suitable and effective.

8 English



Suitable body hair colors

What to expect

Immediately after the 1st treatment
After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the
first weeks following the initial treatments, you still see some hairs
growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase
during the first treatments.

After 2-3 treatments
After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth.
However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating
according to the recommended treatment schedule.

After 4-5 treatments
After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in
the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be
visible as well. Keep on treating with frequent touch-ups (every 4-8
weeks) to maintain the result. 

Tanning advice

Tanning with natural or artificial sunlight
Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight with the aim
of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin.
Therefore the following is important
- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning. Even after 48

hours, make sure that the treated skin does not show any redness from
the treatment anymore.

- In case of exposing your skin to the sun (without tanning intentionally) in
the 48 hours after treatment, use a sunblock SPF 50+ on the treated
areas. After this period, you can use a sunblock SPF 30+ for two weeks.

- After tanning, wait at least 2 weeks before you use Lumea. Perform a skin
test to determine the appropriate light intensity setting.

- Do not use Lumea on sunburned body areas.
Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.
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Tanning with creams
If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has
disappeared completely before you use the device.

Before you use your Lumea

Pretreating your skin
Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on
the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair
parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either
shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as
chemicals may cause skin reactions. 

If you chose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your
skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to
ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.

2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from
oily substances.
Note: Once the hairs stop growing back, which usually happens after
4-5 treatments, you no longer have to pretreat your skin before you use
the device.

Skin test
When you use Lumea for the first time or after recent tanning, perform a skin
test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your
skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity
setting for each body area.

1 Choose an area close to the area you intend to treat.

2 Turn on the device. Make sure you select setting 1.

3 Put the device against your skin and press the flash button to release a
flash.

4 Slide the device over the skin to the next area to be treated.

5 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the
next area. Repeat this for all levels within the recommended range for
your skin type.

6 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If
your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result
in any skin reaction for subsequent use.
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Using your Philips Lumea

Skin tone sensor
For extra safety the integrated skin tone sensor measures the skin tone at
the beginning of each session and occasionally during the session. If it
detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the device
automatically disables to prevent you from developing skin reactions. This
means that it does not emit pulses when you press the flash button.

Attachments

Placing and removing
To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.

To remove the attachment, pull it off the light exit window.

Body attachment
You can use the body attachment to treat unwanted hair on several body
areas below the neckline. You can use it for example for fast treatment of
larger areas like legs.

Precision attachment
The precision attachment includes an additional integrated light filter for
extra safety and you can therefore use it to treat unwanted facial hair on the
upper lip, chin and sideburns. You can also use the precision attachment to
easily treat hard to reach areas such as toes, bikini area or armpits.

However, do not treat your eyebrows with Lumea.

Selecting the right light intensity
Lumea provides 5 different light intensities. Depending on your skin type
and light intensity level you find comfortable, you can select the right light
intensity setting.

1 Consult the table below to select the right setting.

11English



2 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more
times until you have reached the required setting. The corresponding
intensity light lights up white.
Note: The device automatically disables when your skin tone is too
dark, to prevent you from developing skin reactions. The integrated skin
tone sensor does not tell you which light intensity setting to use, as
Philips Lumea gives you the freedom to select the light intensity that
you find most convenient.

3 Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the
light intensity setting.

4 After recent tanning, perform a skin test to determine the right light
intensity setting.

Skin type Skin tone Light intensity setting

I White; You always sunburn,
never tan.

4/5

II Beige; You easily sunburn, tan
minimally.

4/5

III Light brown; You sunburn easily,
tan slowly to light brown.

4/5

IV Mid brown; You rarely sunburn,
tan easily.

3/4

V Dark brown; You rarely sunburn,
tan very easily.

You cannot use the device

VI Brownish black or darker; You
rarely or never sunburn, very
dark tanning. 

You cannot use the device

Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a
number of reasons.

Handling the device
1 Before use, clean the attachments and the light exit window.

2 Put the small plug in the device and put the adapter in the wall socket.

3 Switch on the device and select the right light intensity for your skin tone.
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90º

4 Place the device at a 90° angle on the skin so that the attachment and
the integrated safety system are in contact with your skin
The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin
contact.

5 Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact. The
device then automatically performs a skin tone analysis and the ‘ready to
flash light’ lights up white to indicate that you can proceed with the
treatment.
Note: When the ‘ready to flash’ light lights up orange, your skin is not
suitable for treatment. In this case, the device automatically disables.
You can try to use the device on other areas with a lighter skin tone.

TIP: If you use Lumea on your bikini area and want to leave some hair in
place, make sure that the skin tone sensor is not placed on the
remaining hair during the treatment, as this can cause the device to
block

6 Press the flash button to release a flash. You should feel a warm
sensation because of the flash.
Note: The light produced by the device is harmless to your eyes. It is not
necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit
room so that the light is less glaring to your eyes.

7 Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes
up to 3.5 seconds until the device is ready to flash again. You can release
a flash when the 'ready to flash' light lights up again.

8 To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to
each other. Effective light only comes out of the light exit window,
therefore there should be some overlap. However, make sure you flash
the same area only once. Flashing the same area twice doesn't improve
the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button
for 2 seconds to switch off the device.

Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash
Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on
different body areas:
- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees

and underarms. Simply press and release the flash button to release a
single flash.

- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs.
Keep the flash button pressed while you slide the device over your
skin to release several flashes in a row.
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Recommended treatment schedule

Initial phase
For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Philips Lumea once
every two weeks to ensure that all hairs are treated. 

Touch-up phase
After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups
every 4 to 8 weeks, when you see hairs growing back. This is to maintain
results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments
may vary based on your individual hair regrowth and also across different
body areas.
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Recommended attachment & treatment time per area

2

18 min.

1 min.

1 min.

14 min.

1 2

1 14 min.

1

After use

Common skin reactions
Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm.
This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving
and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face
cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the
treated area 24 hours after the treatment.
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Aftercare
After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or
cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin
redness after treatment, wait until it disappears before applying any product
to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your
skin, wash it off with water.

Cleaning & storage
1 After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.

2 Remove the attachment.

3 Moisten the soft cloth supplied with the device with a few drops of water
and use it to clean the following parts:
- the light exit window
- the outside surface of the attachments
- the reflector inside the attachments
- the reddish filter glass inside the precision attachment.

4 Let all parts air dry thoroughly.

5 Store the device in a dust-free and dry place at a temperature between 0
°C and 60 °C.

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

Recycling
- Do not throw away the product 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.

Technical specifications
Rated voltage 100V-240V

Rated frequency 50Hz-60Hz

Rated input 36W
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Protection against electric shock Class II 

Protections rating IP 30 (EN 60529)

Operating conditions Temperature:+15 ºC to 35 °C

  Relative humidity: 30% to 95%

Spectrum of body attachment >530nm

Spectrum of precision attachment >600nm

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter
with the device. 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 Center in your country.

Problem Possible cause Solution

The device/adapter
becomes warm during use

This is normal. No action required.

When I place the device on
the skin it does not release
a flash. The ' ready to flash
light blinks orange and
then lights up orange
continuously.

You skin tone in the area to
be treated is too dark.

Treat other body areas with lighter skin
tones with Lumea.

The 'ready to flash light'
doesn't light up when I
place the attachment on
my skin, but the cooling fan
works.

The overheat protection has
been activated.

When the overheat protection has been
activated, the fan still works. Do not
switch off the device, but let it cool down
for approx. 15 minutes before you
continue to use it.

The 'ready to flash light'
lights up white but the
device does not produce a
flash when I press the flash
button.

The device needs to be reset. To reset the device, switch it off and
switch it on again.

I cannot increase or
decrease the light intensity
settings/All intensity lights
are blinking alternately

The device needs to be reset. To reset the device, switch it off and
switch it on again.

The attachment or the filter
glass is dirty.

Clean the attachment carefully.The device produces a
strange smell.

You have not removed the
hairs on the area to be
treated properly. These hairs
may get burned and can
cause the smell.

Pretreat your skin before you use Lumea.
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Problem Possible cause Solution

The light intensity setting you
use is too high.

Check if you have selected the right light
intensity setting. If necessary, select a
lower setting.

You did not remove the hairs
on the areas to be treated.

Pretreat your skin before you use Lumea.

The UV filter of the light exit
window is broken.

If the UV filter is broken, do not use the
device anymore. Contact the Consumer
Care Center in your country, your Philips
dealer or a Philips service center.

The skin feels more
sensitive than usual during
treatment/ I experience an
unacceptable pain
sensation when I use the
device.

You treated an area for which
the device is not intended.

Never use the device on the following
areas: inner labia, anus, nipples, areolas,
lips, inside the nostrils and ears, around
the eyes and near the eyebrows. Men
must not use it on the face or on the
scrotum.

The skin reaction after
treatment last longer than
usual.

You have used a light
intensity setting which is too
high for you.

Select a lower intensity next
time. See chapter 'Using your Philips
Lumea', section 'Selecting the right light
intensity'..

You have used a light
intensity setting which is too
low for you.

Select a higher setting next time.

You did not flash an area
adjacent to an area you
treated before.

You have to release the flashes close to
each other.

The device is not effective on
your body hair color.

If you have light blond, blond, or red hair,
the treatment is not effective.

You do not use the device as
often as recommended.

To remove all hairs successfully, we
advice you to follow the recommended
treatment schedule. You can reduce the
time between treatments, but do not
treat more often than once every two
weeks.

The results of the
treatment are not
satisfactory.

You respond more slowly to
IPL treatment.

Continue using the device for at least 6
months, as hair regrowth can still
decrease over the course of this period.

My body attachment does
not have an integrated
glass/filter/window.

This is normal. The body attachment does not contain a
glass/filter/window.
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ةيبرعلا

مرحبًـا
مرحبًـا بك في عالم الجمال مع لوميا! تمتع ببشرة ناعمة كالحرير لعدة أسابيع.

يستخدم فيليبس لوميا تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) وهي التقنية المعروفة بأنها إحدى الطرق
األكثر تأثيرًا لمنع تكرار نمو الشعر من جديد. من خالل التعاون الوثيق مع أخصائيي األمراض
الجلدية المسجلين، اتخذنا هذه التقنية التي تعتمد على الضوء، والتي كان يتم استخدامها في
األساس في صالونات التجميل المحترفة، وذلك من أجل االستخدام السهل والفعال بأمان في
منزلك. يتميز فيليبس لوميا بأنه رقيق على البشرة ويقدم المعالجة المناسبة والفعالة مع كثافة
الضوء المريحة. وداعًـا للشعر غير المرغوب به. استمتع ببشرة خالية من الشعر ومظهر وملمس

رائع كل يوم. 
لالستفادة الكاملة من الدعم الذي توفره Philips، سجل المنتج الخاص بك على
www.philips.com/welcome. ولمزيد من المعلومات، الرجاء االنتقال إلى

www.philips.com/lumea للحصول على نصيحة الخبراء، مقاطع الفيديو التعليمية واألسئلة
المتداولة والتمتع بأكبر استفادة من لوميا.

نظرة عامة على الجهاز
نافذة خروج الضوء مع مرشح األشعة فوق البنفسجية المدمج1
الملحقات2

aملحق الجسم
bملحق الدقة

العاكس بداخل الملحق3
نظام السالمة المدمج4
جهاز استشعار درجة لون البشرة5
تالمس إلكتروني6
زر الوميض7
فتحات للتالمس اإللكتروني8
زر التشغيل/اإليقاف9

مصابيح الكثافة (5-1)10
ضوء "االستعداد للوميض"11
فتحات الهواء12
مأخذ توصيل الجهاز13
المهايئ14
مأخذ صغير15

من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع االستعمال
ال تستخدم الجهاز مطلقًـا إذا كانت بشرتك من نوع V وVI (تتعرض قليالً أو ال تتعرض لحروق-

الشمس، االسمرار الداكن جدًا). في هذه الحالة، تزداد خطورة إصابتك بتفاعالت جلدية، مثل
فرط التصبغ ونقص التصبغ، االحمرار الشديد أو الحروق.

ال تستخدمي الجهاز مطلقًـا إذا كنت حامالً أو مرضعة حيث لم يتم اختبار الجهاز على الحوامل-
أو المرضعات.

ال تستخدم الجهاز مطلقًـا إذا كنت تعاني من أي من األمراض الواردة أدناه:-
إذا كنت تعاني من مرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو لديك تاريخ مرضي لإلصابة-

بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
إذا كنت تعاني من اآلفات المحتملة التسرطن أو شامة شاذة في المناطق المراد معالجتها.-
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إذا كان لديك تاريخ لإلصابة باضطراب كوالجيني، بما في ذلك تاريخ بتَـكَـون ندبة الجُـدَرَةُ-
أو تاريخ بضعف التئام الجروح.

إذا كان لديك تاريخ لإلصابة باضطراب وعائي، مثل اإلصابة بالدوالي أو توسع وعائي في-
المناطق المراد معالجتها.

إذا كان جسمك حساسًـا للضوء أو يظهر به الطفح الجلدي بسهولة أو يعاني من التفاعل-
التحسسي.

إذا كنت تعاني من التهابات، إكْـزِيمَـا، حروق أو التهاب مسام الشعر، تمزقات مفتوحة،-
خدوش، هربس بسيط، جروح أو تمزقات و تورم دموي في المناطق المراد معالجتها.

إذا كنت قد خضعت لجراحة في المناطق المراد معالجتها خالل األسابيع الثالثة األخيرة.-
إذا كنت مصابًـا بالصرع مع حساسية للضوء الوامض.-
إذا كنت تعاني من مرض السكر، الذِئْـبَـةُ الحُـمامِـيّـَـةُ، البُـرْفيرِيّـَـة أو مرض قلبي-

احتقاني.
إذا كنت مصابًـا بأي من اضطرابات النزف.-

إذا كان لديك تاريخ لإلصابة بمرض كابت المناعة (بما في ذلك اإلصابة بفيروس نقص المناعة-
البشرية أو اإليدز)

ال تستخدم الجهاز مطلقًـا إذا كنت تتناول أيًـا من األدوية الواردة أدناه:-
إذا كان جارٍ معالجة بشرتك أو تم معالجتها حديثًـا على مدار األسابيع السابقة باستخدام-

أحماض األلفا هيدروكسي (AHAs)، أحماض البيتا هيدروكسي (BHAs)، األيزوتريتنون
الموضعي وحمض األزيليك.

إذا كنت قد تناولت أيًـا من أشكال األكتين أيزوتريتنون أو الرواكتين أيزوتريتنون خالل األشهر-
الست األخيرة. إن هذا المعالجة تجعل بشرتك أكثر عرضة لإلصابة بالتمزق، الجروح

والحساسية. 
إذا كنت تتناول مسكنات اآلالم التي تقلل من حساسية البشرة للحرارة.-
إذا كنت تتناول مواد أو أدوية لحساسية الضوء، فقم بفحص النشرة المرفقة مع الدواء وال-

تستخدم مطلقًـا الجهاز إذا كانت النشرة تنص على أن الدواء يمكن أن يسبب تفاعالت
تحسس ضوئي، تفاعالت تسمم ضوئي أو إذا كان يجب عليك تجنب التعرض للشمس خالل

تناولك لهذا الدواء.
إذا كنت تتناول أدوية لمنع تخثّـر الدّم، بما في ذلك استخدام األسبرين بكثرة، على نحو ال-

يتيح بفترة توقف تناول الدواء بأسبوع على األقل قبل كل معالجة.
إذا كنت تتناول أدوية كابتة للمناعة.-
ال تستخدم الجهاز مطلقًـا على المناطق التالية:-

حول العينين وبجوار الحاجبين.-
على الحلمتين، هالة حلمة الثدي، الشفرين الصغيرين، المهبل، الشرج وبداخل فتحتي األنف-

واألذنين.
يجب على الرجال عدم استخدامه على الصفن والوجه.-
أعلى أو بجوار أي شيء صناعي مثل أدوات السليكون المزروعة، أجهزة ضبط نبضات-

القلب، منافذ الحقن تحت الجلد (موزع األنسولين) أو الثقوب.
أعلى الشامات، النمش، األوردة الكبيرة، المناطق المصطبغة الداكنة، الندبات، عيوب البشرة-

وذلك دون استشارة الطبيب.   قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون البشرة، 
  األمر الذي يجعل تشخيص األمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة. 

على البثور، الوشم أو المكياج الثابت. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون-
البشرة.

في المناطق التي تضع عليها مزيالت الروائح التي تستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ذلك-
حدوث تفاعالت بالبشرة.

ال تستخدم الجهاز مطلقًـا على البشرة المصابة بحروق الشمس أو التي تعرضت لالسمرار-
حديثًـا من التعرض للشمس أو االسمرار الصناعي.

مالحظة: هذه القائمة ليست شاملة. إذا لم تكن متأكدًا من إمكانية استخدامك للجهاز، ننصحك
باستشارة طبيب.
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هام
 

خطر
احتفظ بالجهاز والمهايئ جافًـا.-
إذا تعرض الجهاز للكسر، فال تلمس الجزء الداخلي لتجنب التعرض لصدمة كهربية.-
ال تدخل مطلقًـا أي عناصر بداخل الجهاز.-

تحذير
هذا الجهاز غير مصمم لالستخدام بواسطة األشخاص (بما في ذلك األطفال) ذوي القدرات-

البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ما لم يكونوا قد خضعوا للمراقبة أو حصلوا على
اإلرشادات الخاصة باستخدام الجهاز وذلك بواسطة شخص مسؤول عن سالمتهم.

يجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بالجهاز.-
هذا الجهاز غير مصمم لألطفال تحت 15 عامًـا. يمكن للمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 15-

و18 عامًـا استخدام الجهاز وذلك بموافقة و/أو مساعدة آبائهم أو األشخاص المسؤولين
عنهم.   يمكن للبالغين في سن 18 عامًـا استخدام الجهاز بحرية. 

افحص دائمًـا الجهاز قبل استخدامه. ال تستخدم الجهاز أو المهايئ في حالة تعرضهما للتلف.-
استبدل دائمًـا الجزء التالف بنوع أصلي

يحتوي المهايئ على محول. ال تقطع المهايئ الستبداله بمأخذ آخر حيث يتسبب ذلك في حالة-
خطيرة.

ال تستخدم الجهاز إذا كان مرشح األشعة فوق البنفسجية بنافذة خروج الضوء معطالً.-
ال تستخدم ملحق الدقة إذا كان المرشح معطالً.-

تحذير
هذا الجهاز غير قابل للغسل. ال تغمس الجهاز مطلقًـا في الماء وال تشطفه أسفل الصنبور.-
ألسباب صحية، يجب استخدام هذا الجهاز بواسطة شخص واحد فقط.-
استخدم الجهاز فقط مع اإلعدادات المناسبة لنوع بشرتك. إن استخدامه مع اإلعدادات األعلى-

عن تلك الموصى بها قد يزيد من مخاطر التعرض لتفاعالت البشرة ولآلثار الجانبية.
استخدم الجهاز فقط للغرض المقصود منه كما هو موضح في دليل المستخدم.-
ال تستخدم مطلقًـا الهواء المضغوط أو وسائد التنظيف أو العوامل المنظفة الكاشطة أو-

السوائل العدوانية مثل البترول أو األسيتون لتنظيف الجهاز.
احرص دائمًـا على إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد من فيليبس إلجراء الفحص أو اإلصالح.-

إذا تم اإلصالح بواسطة أشخاص غير مؤهلين فقد ينجم عنه مواقف شديدة الخطورة بالنسبة
للمستخدم.

(EMF) المجاالت الكهرومغناطيسية
إن هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق

بالتعرض للمجاالت الكهرومغناطيسية.
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(IPL) كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف
مع تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، تنبعث نبضات الضوء الخفيفة على البشرة ويتم امتصاصها

بواسطة جذور الشعر. كلما كان الشعر أغمق لونًـا، كان امتصاص نبضات الضوء أفضل.

تحفز نبضات الضوء مسام الشعر على الدخول في حالة ركود. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل
طبيعي ويتوقف نموه، ويترك بشرتك ناعمة كالحرير.

تتكون دورة نمو الشعر من مراحل مختلفة.   تكون تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مؤثرة فقط
عندما يكون الشعر في مرحلة نموه.    ال تكون جميع الشعيرات في مرحلة النمو في الوقت نفسه. 
ولهذا نوصي بالمعالجة لمدة 8 أسابيع يتبعها اللمسات األخيرة للتأكد من معالجة جميع الشعيرات

بفاعلية في مرحلة النمو.

مالحظة: إن المعالجة باستخدام لوميا ال تكون فعالة إذا كان الشعر أشقر فاتح، ألن الشعر األشقر
الفاتح ال يمتص ضوءًا كافيًـا. يمكنك فيما يلي التعرف على ألوان الشعر التي يتم معها استخدام

لوميا بشكل مناسب وفعال.

ألوان شعر الجسم المناسبة

ماذا تتوقع
 

بعد المعالجة األولى مباشرةً
بعد المعالجة األولى، قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لكي يسقط الشعر. في األسابيع األولى
بعد المعالجة المبدئية، ال تزال ترى بعض الشعيرات تنمو. هذه الشعيرات هي على األرجح تلك

التي لم تكن في مرحلة النمو خالل المعالجة األولى.
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بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة
بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة، يجب أن تشاهد انخفاضًـا ملحوظًـا في نمو الشعر. ولكن، لمعالجة

جميع الشعيرات بفاعلية، يجب متابعة المعالجة وفقًـا لجدول المعالجة الموصى به.

بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة
بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة، يجب أن تشاهد انخفاضًـا كبيرًا في نمو الشعر في المناطق
التي تم معالجتها باستخدام لوميا. يجب أن تشاهد كذلك انخفاضًـا في كثافة الشعر. تابع المعالجة

مع اللمسات األخيرة المتكررة (كل 4 إلى 8 أسابيع) للمحافظة على النتيجة. 

نصيحة خاصة باالسمرار
االسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي

إن تعريض بشرتك عن عمد لضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي بهدف الحصول على اسمرار
البشرة يؤثر على حساسية ولون بشرتك. لذا يجب القيام بما يلي

بعد كل معالجة، يجب االنتظار لمدة 48 ساعة على األقل قبل االسمرار. حتى بعد مرور 48-
ساعة، يجب التأكد من أن البشرة التي تمت معالجتها لم يعد يظهر بها أي احمرار نتيجة

للمعالجة.
في حالة تعريض بشرتك للشمس (دون الحاجة إلى االسمرار المتعمد) استخدم كريمًـا ضد-

الشمس SPF 50+ على المناطق التي تمت معالجتها خالل 48 ساعة بعد المعالجة. بعد هذه
المدة، يمكنك استخدام كريمًـا ضد الشمس SPF 30+ لمدة أسبوعين.

بعد االسمرار، يجب االنتظار لمدة أسبوعين على األقل قبل استخدام لوميا. يجب إجراء اختبار-
البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.

ال تستخدم لوميا على مناطق الجسم التي تعرضت لحروق الشمس.-
مالحظة: إن التعرض بشكل عابر أو غير مباشر ألشعة الشمس ال يتم اعتباره بمثابة االسمرار.

االسمرار باستخدام الكريمات
إذا قمت باستخدام لوشن االسمرار الصناعي، فانتظر لحين اختفاء االسمرار الصناعي تمامًـا قبل

استخدام الجهاز.

قبل استخدام لوميا
المعالجة السابقة للبشرة

قبل استخدام لوميا، يجب إجراء المعالجة السابقة لبشرتك وذلك بإزالة الشعيرات الموجودة على
سطح البشرة. يتيح ذلك امتصاص الضوء بواسطة أجزاء الشعر الموجودة أسفل سطح البشرة

لضمان المعالجة الفعالة. يمكنك إما حلق الشعر، تشذيبه قصيرًا، نتفه أو إزالته بالشمع. ال تستخدم
الكريمات المزيلة للشعر، ألن المواد الكيميائية قد تسبب تفاعالت بالبشرة. 

العربية23



إذا اخترت إزالة الشعر بالشمع، فالرجاء االنتظار 24 ساعة قبل استخدام لوميا حتى ترتاح
بشرتك. نوصي بأخذ دش قبل المعالجة لضمان إزالة جميع البقايا المحتملة للشمع عن البشرة.

قم بالمعالجة السابقة للمناطق التي تريد معالجتها باستخدام لوميا.1
قم بتنظيف البشرة وتأكد من أنها خالية من الشعر، جافة تمامًـا وخالية من أية مواد دهنية.2

مالحظة: بمجرد توقف نمو الشعر مرة أخرى، وهو ما يحدث عادةً بعد 4 إلى 5 معالجات، لم
تعد بحاجة إلى إجراء المعالجة السابقة لبشرتك قبل استخدام الجهاز.

اختبار البشرة
عند استخدام لوميا للمرة األولى أو بعد االسمرار الحديث، قم بإجراء اختبار البشرة على كل منطقة
تريد معالجتها. يكون اختبار البشرة ضروريًـا للتحقق من تفاعل بشرتك مع المعالجة ولتحديد إعداد

كثافة الضوء الصحيح لكل منطقة من مناطق الجسم.
اختر منطقة بالقرب من المنطقة التي تريد معالجتها.1
قم بتشغيل الجهاز. تأكد من تحديد اإلعداد 2.1
ضع الجهاز على بشرتك واضغط على زر الوميض لكي يصدر وميضًـا.3
قم بتمرير الجهاز على البشرة حتى تصل إلى المنطقة التالية المراد معالجتها.4
قم بزيادة اإلعداد بمستوى واحد، استخدم الوميض وقم بتمرير الجهاز إلى المنطقة التالية. كرر5

هذا لجميع المستويات خالل النطاق الموصى به لنوع بشرتك.
بعد اختبار البشرة، انتظر 24 ساعة وافحص بشرتك بحثًـا عن أي تفاعل. إذا أظهرت بشرتك6

تفاعالً، فاختر اإلعداد األعلى الذي لم ينتج عنه أي تفاعل بالبشرة لالستخدام الالحق.

استخدام فيليبس لوميا
جهاز استشعار درجة لون البشرة

لمزيد من السالمة يعمل جهاز استشعار درجة لون البشرة المدمج على قياس درجة لون البشرة
في بداية كل دورة وأحيانًـا أثناء الدورة. إذا اكتشف وجود درجة لون بشرة داكنة للغاية للمعالجة

بلوميا، يتوقف الجهاز تلقائيًـا لتجنب دخول الجلد في تفاعالت جلدية. وهذا يعني أنه ال يُـصدر نبضات
عند الضغط على زر الوميض.

الملحقات
التركيب والفك

لتركيب ملحق، فقط قم بتثبيته على نافذة خروج الضوء.
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لفك ملحق، فقط قم بسحبه بعيدًا عن نافذة خروج الضوء.

ملحق الجسم
يمكنك استخدام ملحق الجسم لمعالجة الشعر غير المرغوب به في مساحات الجسم المختلفة
أسفل خط العنق. يمكنك استخدامه على سبيل المثال للمعالجة السريعة للمساحات الكبرى مثل

األرجل.

ملحق الدقة
يشمل ملحق الدقة مرشح ضوء مدمج إضافي لمزيد من السالمة ولذا يمكنك استخدامه لمعالجة
شعر الوجه غير المرغوب به على الشفة العلوية والذقن والسوالف. كما يمكنك استخدام ملحق
الدقة لمعالجة األماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة مثل أصابع القدم أو منطقة البيكيني أو

اإلبطين.
ولكن ال تقم بمعالجة الحاجبين باستخدام لوميا.

تحديد كثافة الضوء المناسبة
يوفر لوميا 5 درجات مختلفة لكثافة الضوء. وفقًـا لنوع بشرتك ومستوى كثافة الضوء المريح بالنسبة

لك، يمكنك تحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
ارجع إلى الجدول التالي لتحديد اإلعداد المناسب.1
لضبط إعداد كثافة الضوء، اضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل مرة واحدة أو عدة مرات حتى2

تصل إلى اإلعداد المطلوب. تضيء مصابيح الكثافة المقابلة باللون األبيض.
مالحظة: يتوقف الجهاز تلقائيًـا عندما تكون درجة لون البشرة داكنة للغاية، لتجنب دخول الجلد
في تفاعالت جلدية. ال يخبرك جهاز استشعار درجة لون البشرة المدمج بإعداد كثافة الضوء

الذي يجب استخدامه، حيث يعطيك جهاز فيليبس لوميا الحرية لتحديد كثافة الضوء التي تجد أنها
أكثر مالءمة.

يجب أال تشعر بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقم بخفض إعداد كثافة3
الضوء.

بعد االسمرار الحديث، قم بإجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.4

إعداد كثافة الضوء درجة لون البشرة نوع البشرة

4/5 أبيض؛ تتعرض دائمًـا لحروق الشمس،
عدم االسمرار.

I

4/5 بيج؛ تتعرض لحروق الشمس بسهولة،
االسمرار قليالً.

II

4/5 بني فاتح؛ تتعرض لحروق الشمس
بسهولة، االسمرار ببطء إلى اللون البني

الفاتح.

III

3/4 بني متوسط: تتعرض قليالً لحروق
الشمس، االسمرار بسهولة.

IV

ال يمكنك استخدام الجهاز. بني داكن؛ تتعرض قليالً لحروق الشمس،
االسمرار بكل سهولة.

V
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ال يمكنك استخدام الجهاز. األسود المائل للبني، تتعرض قليالً أو ال
تتعرض لحروق الشمس، االسمرار الداكن

جدًا. 

VI

مالحظة: قد تتفاعل بشرتك بشكل مختلف في أيام/مناسبات مختلفة وذلك لعدة أسباب.

استعمال الجهاز
قبل االستخدام، قم بتنظيف الملحقات ونافذة خروج الضوء.1
أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهايئ في مأخذ توصيل الحائط.2
قم بتشغيل الجهاز وحدد كثافة الضوء المناسبة لدرجة لون بشرتك.3

90º

ضع الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون الملحق ونظام السالمة المدمج مالمسين4
لبشرتك.

يمنع نظام السالمة المدمج حدوث وميض غير مقصود بدون مالمسة البشرة.

اضغط على الجهاز بقوة على بشرتك لضمان المالمسة الصحيحة للبشرة. يقوم الجهاز حينئذ5
بإجراء تحليل تلقائي للون البشرة ويضيء ضوء "االستعداد للوميض" باللون األبيض لإلشارة

إلى إمكانية متابعة المعالجة.
مالحظة: عندما يضيء ضوء "االستعداد للوميض" باللون البرتقالي، فهذا يعني أن بشرتك غير
مناسبة للمعالجة. في هذه الحالة، يتوقف عمل الجهاز تلقائيًـا. يمكنك محاولة استخدام الجهاز

على مناطق أخرى ذات درجة لون بشرة أفتح.

نصيحة: إذا استخدمت لوميا على منطقة البيكيني وأردت ترك بعض الشعر في المكان، فتأكد
من أن جهاز استشعار درجة لون البشرة غير موضوع على الشعر المتبقي أثناء المعالجة، حيث

قد يؤدي ذلك إلى إيقاف الجهاز
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اضغط على زر الوميض إلصدار وميض.   يجب أن تشعر بالدفء بسبب الوميض. 6
مالحظة: إن الضوء الصادر عن الجهاز ال يضر بالعينين. ال يجب ارتداء النظارات الوقائية خالل
االستخدام.   استخدم الجهاز في غرفة مضاءة جيدًا    لكي يصبح الضوء أقل سطوعًـا بالنسبة

للعينين. 

ضع الجهاز على المنطقة التالية المراد معالجتها. بعد كل وميض، يستغرق الجهاز 3.5 ثوان7ٍ
قبل أن يصبح مستعدًا للوميض مرة أخرى. يمكنك إصدار وميض عندما يضيء ضوء "االستعداد

للوميض"  مرة أخرى.

للتأكد من أنك قمت بمعالجة جميع المناطق، قم بإصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها8
البعض. يخرج الضوء الفعال من نافذة خروج الضوء فقط، ولذلك ينبغي أن يكون هناك قدر
من التداخل. ومع ذلك، تأكد من إصدار الوميض على نفس المنطقة مرة واحدة فقط. إن
استخدام الوميض على المنطقة نفسها مرتين ال يعمل على تحسين فاعلية المعالجة، ولكنه

يزيد من مخاطر تفاعالت البشرة.
عند االنتهاء من المعالجة، اضغط مع االستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثانيتين9

إليقاف تشغيل الجهاز.

نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض
يوفر فيليبس لوميا  نمطين للمعالجة لالستخدام األكثر مالءمة على مختلف مناطق الجسم:

يكون نمط الضغط والوميض مثاليًـا لمعالجة المناطق الصغيرة أو المنحنية مثل الركبتين-
واإلبطين. فقط اضغط على زر الوميض ثم قم بتحريره إلصدار وميض مفرد.

يوفر نمط التمرير والوميض االستخدام المالئم على المساحات الكبرى مثل األرجل. احتفظ-
بالضغط على زر الوميض مع تمرير الجهاز على البشرة إلصدار العديد من الومضات المتتالية

في صف.

جدول المعالجة الموصى بها
 

المرحلة المبدئية
بالنسبة ألول 4 إلى 5 معالجات، ننصحك باستخدام فيليبس لوميا  مرة واحدة كل أسبوعين للتأكد

من معالجة الشعر بالكامل. 
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مرحلة اللمسات األخيرة
بعد مرحلة المعالجة المبدئية (المعالجة الرابعة إلى الخامسة)، نوصي باللمسات األخيرة كل 4 إلى
8 أسابيع، عندما ترى نمو الشعر من جديد. يكون ذلك للمحافظة على النتائج واالستمتاع ببشرة

ناعمة لعدة أشهر. قد يختلف الوقت المستغرق بين المعالجات حسب إعادة نمو الشعر لديك وكذلك
حسب مناطق الجسم المختلفة.

الملحق ووقت المعالجة الموصى به لكل منطقة

2

18 min.

1 min.

1 min.

14 min.

1 2

1 14 min.

1
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بعد االستخدام
تفاعالت البشرة الشائعة

قد تظهر بشرتك احمرارًا بسيطًـا و/أو تخدرًا، إحساسًـا بالوخز أو السخونة. إن هذا التفاعل غير
ضار على اإلطالق ويختفي سريعًـا.

قد تتعرض لجفاف البشرة أو الحكة بسبب الحالقة أو الجمع ما بين الحالقة والمعالجة بالضوء.
يمكنك تبريد المنطقة باستخدام كيس ثلج أو قطعة قماش ناعمة رطبة. إذا استمر الجفاف، يمكنك
استخدام مرطب للبشرة غير معطر على المنطقة التي تمت معالجتها بعد مرور 24 ساعة على

المعالجة.

الرعاية بعد المعالجة
بعد االستخدام، يمكنك وضع اللوشن، الكريمات، مزيل رائحة العرق، مرطب البشرة أو مستحضرات

التجميل بأمان على المناطق التي تمت معالجتها. إذا تعرضت لتهيج البشرة أو احمرارها بعد
المعالجة، فانتظر حتى يختفي قبل أن تستخدم أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد

استخدام منتج على البشرة، فاشطفه بالماء.

التنظيف والتخزين
بعد االستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله واتركه لكي يبرد.1
قم بفك الملحق.2

قم بترطيب القماشة الناعمة المزودة مع الجهاز بقطرات قليلة من الماء واستخدمها لتنظيف3
األجزاء التالية:

نافذة خروج الضوء-
السطح الخارجي للملحقات-
العاكس بداخل الملحقات-
زجاج المرشح األحمر بداخل ملحق الدقة.-

اترك جميع األجزاء لتجف جيدًا في الهواء.4
قم بتخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من األتربة في درجة حرارة ما بين 0 و 60 درجة5

مئوية.

الضمان والدعم
إذا كنت تحتاج إلى معلومات أو الدعم، فيرجي زيارة www.philips.com/support أو قراءة

كتيب الضمان العالمي المنفصل.
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إعادة التدوير
يعني هذا الرمز ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية العادية-

)2012/19/EU(.
اتبع القواعد المحلية المعمول بها في بلدك والمعنية بتجميع المنتجات الكهربائية واإللكترونية.-

يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة في منع حدوث عواقب سلبية على البيئة وصحة
اإلنسان.

المواصفات الفنية
100 فولت - 240 فولت تصنيف الجهد الكهربي

50 هرتز - 60 هرتز تصنيف التردد

36 وات تصنيف المدخالت

 II الفئة الحماية ضد الصدمات الكهربائية

IP 30 )EN 60529( تصنيف الحماية

درجة الحرارة: تتراوح ما بين +15 درجة مئوية إلى 35 درجة
مئوية

ظروف التشغيل

الرطوبة النسبية من 30% إلى %95  

< 530 نانومتر طيف ملحق الجسم

< 600 نانومتر طيف ملحق الدقة

استكشاف األخطاء وإصالحها
يلخص هذا الفصل المشكالت األكثر شيوعًـا التي يمكن أن تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل

www.philips.com/support المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع
للحصول على قائمة باألسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدتك.
الحل السبب المحتمل المشكلة

ال يلزم اتخاذ أي إجراء. هذا أمر طبيعي. يصبح الجهاز/المحول دافئًـا أثناء
االستخدام

قم بمعالجة مناطق أخرى من الجسم ذات درجة لون
أفتح باستخدام لوميا.

درجة لون البشرة في المنطقة التي
يتم معالجتها داكن جدًا.

عندما أضع الجهاز على الجلد ال
يصدر أي وميض. يومض ضوء
"االستعداد للوميض" باللون

البرتقالي ثم يضيء بلون برتقالي
بشكل مستمر.

عندما يتم تنشيط الحماية من الحرارة الزائدة، تستمر
المروحة في العمل. ال تقم بإيقاف تشغيل الجهاز،
ولكن دعه يبرد لحوالي 15 دقيقة قبل مواصلة

استخدامه.

تم تنشيط الحماية من الحرارة الزائدة. ال يضيء ضوء "االستعداد
للوميض" عندما أضع الملحق على

البشرة، ولكن تعمل مروحة التبريد.

إلعادة تعيين الجهاز، قم بإيقاف تشغيله ثم تشغيله
مرة أخرى.

يحتاج الجهاز إلعادة التعيين. ال يضيء ضوء "االستعداد
للوميض" باللون األبيض ولكن ال

يصدر الجهاز أي وميض عند الضغط
على زر الوميض.
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الحل السبب المحتمل المشكلة

إلعادة تعيين الجهاز، قم بإيقاف تشغيله ثم تشغيله
مرة أخرى.

يحتاج الجهاز إلعادة التعيين. ال يمكنني زيادة أو تقليل إعدادات
كثافة الضوء/جميع مصابيح الكثافة

تومض بالتناوب

قم بتنظيف الملحق بعناية. الملحق أو زجاج المرشح متسخ.

قم بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا. لم تقم بإزالة الشعر الموجود
بالمنطقة التي يتم معالجتها بشكل
صحيح. قد يحترق الشعر وقد يسبب

هذه الرائحة.

يصدر عن الجهاز رائحة غريبة.

تحقق من تحديد إعداد كثافة الضوء الصحيح. إذا لزم
األمر، حدد اإلعداد األقل.

إعداد كثافة الضوء المستخدم عالٍ
جدًا.

قم بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا. لم تقم بإزالة الشعر الموجود
بالمنطقة التي يتم معالجتها.

إذا تعطل مرشح األشعة فوق البنفسيجية، فال
تستخدم الجهاز بعد اآلن. اتصل بمركز رعاية

المستهلك في بلدك أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز
خدمة فيليبس.

مرشح األشعة فوق البنفسجية الخاص
بنافذة خروج الضوء معطالً.

ال تستخدم الجهاز مطلقًـا على المناطق التالية: داخل
الشفرين الصغيرين وفتحة الشرج والحلمتين

والشفاه وداخل فتحتي األنف واألذنين وحول العينين
وبالقرب من الحاجبين. يجب على الرجال عدم

استخدامه على الوجه أو على كيس الصفن.

لقد قمت بمعالجة منطقة لم يختص
الجهاز بمعالجتها.

تبدو البشرة أكثر حساسية من
المعتاد خالل فترة المعالجة/ أشعر

بألم غير مقبول عند استخدام
الجهاز.

حدد كثافة أقل في المرة القادمة. راجع الفصل
"استخدام فيليبس لوميا"، قسم "تحديد كثافة الضور

المناسبة"..

لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء عالٍ
جدًا بالنسبة لك.

تستمر تفاعالت البشرة بعد
المعالجة لفترة أطول من المعتاد.

حدد إعداد أعلى في المرة القادمة. لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء
منخفض جدًا بالنسبة لك.

يجب إصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها
البعض.

لم تقم بجعل الجهاز يومض في
منطقة مجاورة للمنطقة التي قمت

بمعالجتها من قبل.

إذا كان لديك شعر أشقر فاتح، أشقر أو شعر أحمر،
فلن تكون المعالجة فعالة.

الجهاز غير فعال على لون شعر
الجسم الخاص بك.

إلزالة جميع الشعيرات بشكل ناجح، ننصحك باتباع
الجدول الزمني الموصى به للمعالجة. يمكنك تقليل
الوقت بين المعالجات، ولكن ال تقم بالمعالجة أكثر

من مرة واحدة كل أسبوعين.

لم تستخدم الجهاز بالقدر الموصى به.

استمر في استخدام الجهاز لمدة 6 أشهر على األقل،
حيث قد يستمر نمو الشعر في االنخفاض على مدى

هذه الفترة.

أنت تستجب ببطء لمعالجة تقنية
.(IPL) الضوء النبضي المكثف

نتائج المعالجة غير مرضية.

ال يحتوي ملحق الجسم على زجاج/مرشح/نافذة. هذا أمر طبيعي. ملحق الجسم الخاص بي ال يحتوي
على زجاج/مرشح/نافذة مدمجة.

العربية31



subject to change without notice. Trademarks are the property of 
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.4214.1

4222_100_4214_1_BackCover_A5_fc.pdf   1   6/18/15   12:10 PM


	Welcome
	Device overview
	Who should not use Lumea? Contraindications
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	How IPL works
	Suitable body hair colors

	What to expect
	Immediately after the 1st treatment
	After 2-3 treatments
	After 4-5 treatments

	Tanning advice
	Tanning with natural or artificial sunlight
	Tanning with creams

	Before you use your Lumea
	Pretreating your skin
	Skin test

	Using your Philips Lumea
	Skin tone sensor
	Attachments
	Placing and removing
	Body attachment
	Precision attachment

	Selecting the right light intensity
	Handling the device
	Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash

	Recommended treatment schedule
	Initial phase
	Touch-up phase

	Recommended attachment & treatment time per area

	After use
	Common skin reactions
	Aftercare
	Cleaning & storage

	Guarantee and support
	Recycling
	Technical specifications
	Troubleshooting
	مرحبًا
	نظرة عامة على الجهاز
	من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال
	هام
	خطر
	تحذير
	تحذير
	المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

	كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)
	ألوان شعر الجسم المناسبة

	ماذا تتوقع
	بعد المعالجة الأولى مباشرةً
	بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة
	بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة

	نصيحة خاصة بالاسمرار
	الاسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي
	الاسمرار باستخدام الكريمات

	قبل استخدام لوميا
	المعالجة السابقة للبشرة
	اختبار البشرة

	استخدام فيليبس لوميا
	جهاز استشعار درجة لون البشرة
	الملحقات
	التركيب والفك
	ملحق الجسم
	ملحق الدقة

	تحديد كثافة الضوء المناسبة
	استعمال الجهاز
	نمطين للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض

	جدول المعالجة الموصى بها
	المرحلة المبدئية
	مرحلة اللمسات الأخيرة

	الملحق ووقت المعالجة الموصى به لكل منطقة

	بعد الاستخدام
	تفاعلات البشرة الشائعة
	الرعاية بعد المعالجة
	التنظيف والتخزين

	الضمان والدعم
	إعادة التدوير
	المواصفات الفنية
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	Bienvenue
	Aperçu de l'appareil
	Qui ne doit pas utiliser Lumea ? Contre-indications
	Important
	Danger
	Avertissement
	Attention
	Champs électromagnétiques (CEM)

	Principe de fonctionnement de la lumière pulsée intense
	Couleur des poils du corps adaptée

	Résultats attendus
	Immédiatement après la première séance
	Après 2 à 3 séances
	Après 4 à 5 séances

	Conseils de bronzage
	Bronzage à la lumière artificielle ou naturelle
	Bronzage avec des crèmes

	Avant d'utiliser Lumea
	Prétraitement de votre peau
	Test cutané

	Utilisation de votre Philips Lumea
	Capteur de teint de peau
	Accessoires
	Montage et démontage
	Accessoire corps
	Accessoire de précision

	Sélection de l'intensité lumineuse correcte
	Manipulation de l'appareil
	Deux modes de traitement : Tamponner-flasher et glisser-flasher

	Programme de traitement recommandé
	Phase initiale
	Phase de retouche

	Accessoire et durée de traitement par zone recommandés

	Après utilisation
	Réactions cutanées courantes
	Après-soin
	Nettoyage et rangement

	Garantie et assistance
	Recyclage
	Caractéristiques techniques
	Dépannage
	خوش آمدید
	نمای کلی دستگاه
	چه کسی نباید از Lumea استفاده کند؟ موارد منع استفاده
	مهم
	خطر
	هشدار
	احتیاط
	ميدان های الكترومغناطيسی (EMF)

	نحوه عملکرد IPL
	رنگ موهای مناسب بدن

	آنچه انتظار دارید
	بلافاصله بعد از اولین استفاده
	بعد از 3-2 بار استفاده
	بعد از 5-4 بار استفاده

	توصیه هایی در مورد برنزه کردن
	برنزه کردن با نور طبیعی آفتاب یا به صورت مصنوعی
	برنزه کردن با استفاده از کرم

	قبل از اینکه از Lumea استفاده کنید
	رسیدگی به پوست قبل از استفاده از دستگاه
	تست پوست

	استفاده از Philips Lumea
	حسگر رنگ پوست
	اتصال ها
	وصل کردن و جدا نمودن
	اتصال بدن
	ضمیمه دقیق

	انتخاب شدت نور مناسب
	استفاده از دستگاه
	دو حالت استفاده وجود دارد: "مهر و فلش" و "حرکت و فلش"

	جدول استفاده توصیه شده
	مرحله اولیه
	مرحله بهبود

	ضمیمه و زمان درمان توصیه شده برای هر قسمت

	بعد از استفاده
	واکنش های معمولی پوست
	مراقبت بعد از استفاده
	تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

	ضمانت نامه و پشتیبانی
	بازیافت
	مشخصات فنی
	عیب یابی



