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  )1-5 (הבזקי האורעוצמת   1
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- a מגעים אלקטרוניים   
- bמסגרת מתכת בתוך מכלול הסרת   

       שיער מהגוף
- cמערכת בטיחות מובנית   
- dחיישן צבע העור   

  

מתאים לכל  (מדויקהסרת שיער מכלול  10
הסנטר , ולל שפה עליונהכאזורי הגוף 
  )והלחיים

- a זכוכית סינון   
- bמערכת בטיחות משולבת   
- cחיישן צבע העור   

  ספק כוח 11
  תקע קטן 12

  :כולל גם
  נרתיק אחסון -
   מטלית ניקוי -

  ובכךהמסנן הראשי משולב במכשיר: הערה
מתחת שמבטיח שימוש בטוח באזורי גוף 

 לול לא נדרש מסנן נוסף למכ, לכן. לצוואר
מכלול הסרת , עם זאת. הגוףהסרת השיער מ
 מסנן נוסף לטיפול בטוח כולל השיער המדויק

  .פניםכמו ה, ל עור רגישעונעים 

  מבוא
כדי להפיק את מיטב !  לפיליפסה הבאה וברוכמסיר השיער בלייזרברכות על רכישת 

ס רשמו את המוצר באתר התמיכה של פיליפ,  מהתמיכה שפיליפס מעניקההתועלת
  www.philips.com/welcome: בכתובת

הסרת שיער המבוססת על קרני לייזר היא אחת השיטות היעילות ביותר להסרת שיער לא 
שיטה זו שונה משיטת הסרת . רצוי מאזורים שונים בגוף עם תוצאות מיטביות לאורך זמן

. ערמכיוון ששיטה זו מעכבת באופן משמעותי את צמיחת השי, השיער הביתית הנוכחית
כיום  .מובילים שנים יחד עם רופאי עור 15השיטה פותחה במעבדות פיליפס במשך מעל 

  .להשתמש טכנולוגיה חדשנית זו בנוחיות ובקלות בבית מתי והיכן שתרציתוכלי 
  . של נשים אולם הוא מותאם גם לגבריםםיוצר ונועד לשימוש, פותח, מכשיר זו עוצב

מאפשר טיפול בשיער לא רצוי  Philips Lumea Essentialמכשיר הסרת השיער בלייזר 
, )הסנטר והלחיים, השפה העליונה(כולל הפנים , מתחת לקו הצווארבכל האזורים 

  .באמצעות שימוש בשני המכלולים המצורפים
בידי אדם אחד  מיועד לשימוש Philips Lumea Essentialמכשיר הסרת השיער בלייזר 

אנו ממליצים לך , ח אורך חיים ארוך יותר של המכשירמסיבות היגייניות וכדי להבטי.בלבד
 Philips Lumeaלקבלת מידע נוסף על . לא לשתף את המכשיר עם משתמשות נוספות

Essential , כניסו לאתר האינטרנטwww.philips.com/lumea .בדקו את , לקבלת עדכונים
   .הבית שלנו באופן קבועדף 

  יתרונות
  :באיםמכשיר זה כולל את היתרונות ה
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  לשימוש ביתי  מרוכזים IPL  הבזקי אורטכנולוגית
טכנולוגיה משתמש בזה  Philips Lumea Essentialמכשיר הסרת השיער בלייזר 

להסרת שיער משתמש   שוק מכוני היופי המקצועיים.)IPL (מבוססת על הבזק אור מרוכזה
את ה כעת מביא Philips Lumea Essential . שנים15- ככבר זו IPLית טכנולוגי

  .לביתךהטכנולוגיה החדשנית הזו 

   מחודשת שיער יעילה להחלקות יומיומיותת שיערמניעת צמיח
. חלק כמשי ועור ,לאורך זמןשיער של  מחודשת ת צמיחלמנוע מאפשרת לךשיטה זו 

גם ירידה משמעותית בחידוש וצמיחת השיער כבר אחרי שני המחקרים שלנו הראו 
ירידה בצפיפות .  טיפולים4-5ות הושגו בצורה ודאית לאחר תוצאות אופטימלי. טיפולים

 ופרק הזמן, הניכרת לעין מידת השפעת הטיפול.  מטיפול לטיפול גםהשיער ניכרת
  כיצד 'סעיף ב עייני, לקבלת מידע נוסף. מאשה לאשה ים משתנמחזיקות מעמד שהתוצאות

   טיפול עדין גם באזורים הרגישים ביותר בגוף
בפיקוח צמוד של רופאי עור מובילים על מנת פותח   Lumea Essentialמסיר השיער 

 המכלול המדויק אפילו .אפקטיבי ועדין גם באזורים הרגישים ביותר בגוף, להשיג טיפול יעיל
  .מאפשר לך להשתמש במכשיר בבטיחות על הפנים שלך

  ואין הוצאות סמויות, אין צורך להחליף נורות
נורה עם ביצועים גבוהים שאינה ב מצויד  Philips Lumeaמכשיר הסרת השיער בלייזר 

 ומאפשרת לך להשיג ם הבזקי100,000 מעל ליצורהיא יכולה . ואין צורך להחליפהמתכלה 
 נורות כך שאין צורך לרכושמשמעותי מ חיסכון כספי עם*  שנים5תוצאות מעולות במשך 

  .חילופיות
  .ת בודדתפול מומלץ למשתמשהנתון מבוסס על תרחיש שימוש ממוצע ועל משטר טי*

   IPL ת הבזקי אור מרוכזיםאופן הפעולה של טכנולוגי
  

  צמיחת השיער
חילוף , גילבהתאם , מאשה לאשהקצב צמיחת השיער שונה 
צמיחת השיער , אולם בעיקרון. החומרים וגורמים נוספים

  : שלבים3-מתבצעת ב

  )שלב אנאגני(שלב הצמיחה  .1
כוז המלאנין הוא הגבוה בשלב זה רי. שיער צומח מהשורשה

ריכוז המלאנין . המלנין אחראי לפיגמנטציה של השיער. ביותר
רק שער . הוא פקטור הקובע את האפקטיביות של השיטה

  .באמצעות אורהסרת שיער בבשלב הצמיחה מגיב לטיפול 

  )שלב קטאגני(שלב עצירת הצמיחה  .2
 .צמיחת השיער נפסקת והשורש מתכווץ לפני שהשיער נושר

  )שלב טלוגני(תרדמת השלב  .3
הזקיק נשאר רדום עד שהשעון . נפרד מהזקיק ונושרהישן השיער 

  .ה צמיחת שיער חדשומתחילה, לפעילותהביולוגי מעיר אותו 
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  עיקרון הפעולה 
השורש שלו שמתחת וחימום השיער  המכשיר פועל באמצעות -

. המלאנין בשיער ובשורש השיער סופג את הבזקי האור. לעור
.  יותרגבוההכמות האור הנספגת ,  שהשיער יותר כההככל

  .תרדמתהתהליך זה גורם לשיער לעבור לשלב 

 השיער נושר באופן טבעי וצמיחת השיער , בין הטיפולים-
  .  בין שבוע לשבועייםנמשכתהשיער נשירת . נעצרת

  
  
  
  
הסרת שיער אופטימלית לא מתקבלת לאחר טיפול אחד מכיוון  -

 . ור רק על השיער שנמצא בשלב הצמיחהשהתהליך עובד כאמ
ער באזור שעבר טיפול נמצא בשלבים שונים יהש, בעת הטיפול
על מנת לטפל בצורה אפקטיבית בכל השערות . של צמיחה
 הטיפול לחזור על החודשיים הראשונים עלייךבמשך  ,באזור זה

  .אחת לשבועיים
 לא תחדור לעור UVמסנן אופטי מובנה מבטיח שקרינת 

  . לעוריהיה בטוחיפול שהטו

 

 

  
  בטיחות אמצעי

 על החוברת ריושמ,  הוראות בטיחות אלו בעיון רב לפני תחילת השימוש במכשיריקראאנא 
  .שימוש עתידיכל צורך ל

  סכנה

במקום  במכשיר יאל תשתמש. מים וחשמל מהווים שילוב מסוכן -
 .)בקרבת או מעל כיור רחצה או אמבט מלא מים(רטוב 

 .כוח יבשיםהמכשיר וספק ה על ישמר -
 בחלקים הפנימיים שלו כדי אל תגעי, במידה והמכשיר נשבר -

 .למנוע התחשמלות
 . חפצים כלשהם דרך פתחי האוורוראל תחדירילעולם  -

  אזהרה
יות או תחושת,  יכולות גופניותעם) כולל ילדים(י אנשים "המכשיר אינו מיועד לשימוש ע -

על  הם תודרכו כיצד להשתמש במכשיראלא אם , דעאו חסרי ניסיון וי, מוגבלות נפשיות
  .ביטחונםל האחראי  בוגראדםידי 

 . על ילדים לבל ישחקו עם המכשירהשגיחי -
  .15 מתחת לגיל יםילדמיועד לשימוש המכשיר אינו  -

או סיוע של ההורים או אדם / תוכלו להשתמש במכשיר תחת פיקוח ו15-18נערות בגילאי 
 . יוכלו להשתמש במכשיר בחופשיות19 גיל מבוגרים מעל. מבוגר סמכותי
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  . עם המכשירספק הכוח המסופקאך ורק ב יהשתמש -
  . במכשיר או בספק הכוח אם הם פגומיםיאל תשתמש -
  . אותו על מנת להחליף אותו בתקע אחרתחתכיאל , מטעמי בטיחות. כולל שנאיהכוח ספק  - 
  .למניעת סכנה,  בדגם זההעלייך להחליפו, ספק הכוח ניזוקאם  -
 .שבורה הבזקי האורחלון יציאת באם הזכוכית  במכשיר אל תשתמשי -
 .אל תשתמשי במכלול המדויק אם הזכוכית האדמדמה שבורה -

  למניעת נזק
 .פתחי האוורורשום דבר לא חוסם את זרימת האוויר דרך וודאי ש -
 .ו אותתפילי או י טלטלואל,  או מכות חזקותזעזועים,  את המכשיר לרעידותלעולם אל תחשפי - 
לו להגיע אפשרי ,  את המכשיר ממקום קר למקום חם או להיפךכשאת מעבירה -

 .שתשתמשי בו שעות לפני 3-לטמפרטורת הסביבה הנוכחית במשך כ
 בנרתיק המקורי אותואחסני , ולאחר מכן, אפשרי למכשיר להתקרר לאחר השימוש -

 .המסופק באריזה כדי שלא יצבור אבק
 .בסוף השימושתמיד  אותו כבי.  ללא השגחה את המכשיר פועלאל תשאירילעולם  -
 .ממושכת UV תשמש או לקרינ הללקרינה ישירה ש את המכשיר אל תחשפי, למניעת נזק -
 למכלול הראשהדבר יכול לגרום נזק . עורל פרט על משטח כלשהו אל תבזקי את האור -

 .יש להבזיק רק כשהמכשיר נמצא במגע עם העור. הבזקי האורלחלון יציאת או /ו

  הירותז

באזור העיניים וליד במכשיר להסרת השיער  לעולם אל תשתמשי -
 .הדבר יכול לגרום נזק לראייה. הגבות

עייני (עורך מתאימים לסוג ההשתמשי במכשיר רק עם הכיוונים  -
. )'הכנה לשימוש'שבפרק '  מומלצותהבזקיצמות וע'בפסקה 
 לא השפעותעוצמת יתר עלולה לגרום לתופעות לוואי ולבשימוש 

 .רצויות לעור
אדם רק להסרת שיער אך ו מיועד  להסרת שיער זהמכשיר -

 באמצעות שני המכלולים באזורים שמתחת לקו הצוואר
 . בו לשום מטרה אחרתאל תשתמשי. הנשלפים המסופקים

. ים אחרים קוסמטיתכשיריםמשחות ו, יבש וללא קרמים, מטופל נקיההעור באזור ש יודא -
המכשיר כראוי ורכת הבטיחות המשולבת עשויה שלא לפעול מע, אם העור אינו נקי ויבש

 .בצורה לא מכוונת זיקאו עשוי להבו זיק להביוכללא 
 .  'הגבלות בשימוש'אל תשתמשי במכשיר באחד מהמצבים המתוארים בפרק  -

  
לשמור על תקינות מכשיר הסרת השיער כדי את ההערות המפורטות להלן  בחשבון קחי

    :  שלך לאורך זמן
 -או גבוהה מ15°C -נמוכה מה את המכשיר לטמפרטורה אל תחשפי, השימוש בעת -

35°C. 
אם המנוע מתחמם יתר . להגנה מפני חימום יתר מובנהמנגנון ב  שלך מצוידמסיר השיער -

אל תכבי את המכשיר אלא הניחי לו , במקרה זה. המכשיר לא יבזיק את האור, על המידה
 דקות המכשיר כבה 5 - לאחר כ.טיפולב שתמשיכי דקות לפני 15להתקרר במשך 

 . דקות נוספות10 -לאחר מכן אפשרי לו להתקרר במשך כ. אוטומטית
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מסרי את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות , במקרה של בעיה או פעולה לא תקינה -
 ).עייני ברשימה שבגב החוברת(השרות של פיליפס ברחבי הארץ 

מורשה ומיומן באחת  על ידי טכנאי ובוצעתיקונים י.  לתקן לבד את המכשיראל תנסי -
 ).עייני ברשימה שבגב החוברת(מתחנות השרות של פיליפס ברחבי הארץ 

  )EMF(שדות אלקטרומגנטיים 

). EMF(מכשיר זה מתוצרת פיליפס תואם לכל דרישות הבטיחות לשדות אלקטרומגנטיים 
בטוח לשימוש מכשיר זה יהיה ,  במכשיר בהתאם להוראות ההפעלה בחוברת זויאם תטפל

  .בהתבסס על המידע הטכנולוגי והמדעי הקיים כיום

  בשימוש הגבלות
 

  ? מתאים אינוPhilips Lumea Essentialלמי מסיר השיער 
 אם אחד המקרים הבאים .אינו מתאים לכולם Philips Lumea Essential מסיר השיער
  ! תשתמשי במכשיראל, תקף לגבייך

   או שאת מניקה בהריוןבמכשיר אם אתאל תשתמשי 
  אנו ממליצים לךלכן, נבדק על נשים בהריון לא Philips Lumea Essential מסיר השיער

שינויים הורמונליים עשויים להגביר את . לא להשתמש במכשיר אם את בהריון או מניקה
  .לסכנת פציעהולחשוף או עורך , רגישות עורך

  : אינם מתאימיםעראו צבע השי/ ועורךאל תשתמשי במכשיר אם סוג לעולם 
 טוב מאוד וצבע משתזפתאת , משתזפתאת רק לעתים נדירות  (Vסוג עורך הוא אם  -

את רק לעתים נדירות או לעולם לא  (VIסוג עורך הוא או אם )  הוא חום כההעורך
).  או כהה יותר שחורחוםצבע עורך הוא  ; מאוד כהההשיזוף שלך וצבע ,משתזפת

 , שינוי גוון העורכגון ,  תגובות עוריותלהתפתחותוה סיכון גבל חשופהבמקרה זה את 
 Philips Lumeaת במסיר השיער כאשר את משתמש,  או כוויותהאדמומיות חזק

Essential .שימוש ה'פרק  שב'תופעות לוואי אפשריות ותגובות בעור'בסעיף  גם עייני
 .מהירהבמדריך להתחלת  'טבלת עוצמות אור מומלצות '-ופעלי בהתאם ל, 'במכשיר

, אדמוניאפור או , לבן, בהיר בלונדהוא  הטיפול באזוריאם צבע השיער הטבעי שלך  -
   .הטיפול לא יהיה יעיל

 כדי לטפל Philips Lumea Essentialאל תשתמשי במכשיר הסרת השיער 
 .באזור כלשהו יותר מפעם בשבועיים

  אל תשמשי במכשיר במידה ואת סובלת מאחת המחלות הבאות
היה לך סרטן עור בעבר או סרטן מקומי , סרטן עור פעילכמו מחלת עור מ לתאת סובאם  -

 .שברצונך לטפלבאזורים 
 .שברצונך לטפלבאזורים אם יש לך נגעים טרום סרטניים או שומות לא טיפוסיות רבות  -
 כולל היסטוריה של היווצרות צלקת, )חלבונים (קולגןבת ואם יש לך היסטוריה של הפרע -

  .פצעים שלא מגלידים או היסטוריה של ) יתר צלקתיתצמיחת( קלאודית
מורחבים  או כלי דם  בולטיםרידיםודליות וכמו ,  בכלי דםותאם יש לך היסטוריה של הפרע -

 .שברצונך לטפלבאזורים 
 . פתח פריחה או תגובה אלרגיתנוטה לאם העור שלך רגיש לאור ו -
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, שריטות, פצעים פתוחים, רשיעהזקיקי בדלקת , כוויות, אקזמה, אם יש לך זיהומים -
 . שברצונך לטפל באזורים ,שטפי דם פנימייםפצעים או , או שטפי דםהרפס 

  .שברצונך לטפלבאזורים  ניתוח עברתאם  -
 . להבזקי אוראם יש לך אפילפסיה עם רגישות  -
 . קצב לב לא סדירפורפיריה או , זאבת, אם יש לך סוכרת -
 . בעיות בקרישת דםאם יש לך  -
  ). או איידסHIV-כוללים זיהום ב (כשל חיסוניהיסטוריה של אם יש לך  -

   :המופרטות להלןאת נוטלת תרופות לעולם אל תשתמשי במכשיר במידה ו
 Alpha-Hydroxy Acids אם כעת העור שלך מטופל העור או אם טופל לאחרונה עם -

)AHAs( ,Beta- Hydroxy Acids (BHAs)  ,topical isotretinoinית וחומצה אזלא . 
 בששת ®Roaccutane   אוAccutane® כגון isotretinoinכל צורה של ב השתמשת אם -

פצעים ,  יותר לדמעותותעור רגישגורם ל שימוש בתרופות אלו ב.החודשים האחרונים
  .וגירויים

 .  את רגישות העור לחוםמפחיתיםאשר ל, משככי כאביםב  משתמשת אם את-
 ,תרופהל המצורף את העלון בדקי,  הרגישים לאורת תכשירים או תרופות אם את לוקח-

 בעת רעילותלגרום לתגובות עלול  שהוא מצוין בעלון במכשיר אם ולעולם אל תשתמשי
 . תרופה זושמש בעת נטילת חשיפה ל להימנע מעלייךאו אם , חשיפה לאור

אפשר באופן שאינו מ, כולל שימוש נרחב באספירין,  תרופות נוגדות קרישהת אם את לוקח-
 מכשיר הסרת פחות לפני כל טיפול עםמשך שבוע ללך להפסיק את השימוש בהם ל

  .השיער
  . תרופות לדיכוי המערכת החיסוניתת אם את לוקח-

  :המפורטים להלןהגוף באזורי  במסיר השיער אל תשתמשי
 .מסביב לעיניים וליד הגבות -
 למידע נוסף .האוזנייםבנחיריים ובתוך , באזור הפות, בפי הטבעת, בואגינה, בפטמות -

 .'השימוש במכשיר'שבפרק ' השימוש במכשיר באזור הביקיני'עייני בפסקה 
 שיער הפנים של גברים שונה . האשכים ובפנים שקלגברים אסור להשתמש באזור -

משיער הפנים של נשים ומכלול הסרת השיער המדויק מיועד אך ורק לטיפול בשיער 
 .הפנים של נשים

לאינסולין (מזרקים שנמצאים בווריד דרך קבע , קוצב לב, לי סיליקוןמעל או בקרבה לשת -
 .או ליד פירסינג) 'וכד

. כלי דם גדולים וכתמים כהים בעור ללא התייעצות עם רופא, נמשים, באזור שומות -
דבר שעלול להקשות על זיהוי מחלות עור , הטיפול יכול לגרום לכוויות ולשינוי גוון העור

 .)לדוגמה סרטן העור(
 -תת (הדבר יכול לגרום לכוויות ולשינוי בגוון העור. איפור קבוע, קעקועים, על יבלות -

 .)פיגמנטציה- פיגמנטציה או יתר
למידע .  שעלול לגרום לרגישות בעורדאודורנטב את נוהגת להשתמשבאזורים שבהם  -

     .'השימוש במכשיר' שבפרק ' ותגובות בעורותתופעות לוואי אפשרי'עייני בסעיף , נוסף
  

שבוצע שיזוף ,  שנפגע מכוויות שמש במכשיר על עורל תשתמשילעולם א
   או שיזוף מלאכותי )בשבועיים האחרונים(לאחרונה  
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אזהרה זו .  בטיחות הטיפול עלכל סוגי השיזוף עלולים להשפיע  -
 ,לשמש כמו גם לשיטות שיזוף מלאכותיות חשיפה ל מתייחסת
אם יש בכוונתך . 'וף וכדמכונת שיז, קרם שיזוף, כמו למשל
שבפרק '  לשיזוףעצות'לפרטים נוספים עייני בסעיף , להשתזף

  . בהמשך החוברת.'השימוש במכשיר'

לגבי שימוש , במקרה של ספק. ממצההרשימה לעיל אינה : הערה
  .רופאעם מומלץ להתייעץ , במכשירמותר 

  

  העור של ותגובות אפשריות לוואי תופעות
 : בעורשכיחיםגירויים 

  ה זותגוב. תחושת חום או דקירות, עקצוציםאו / והלהראות אדמומיות קלה עור עלולב -
 . במהירותתנעלמהיא  וכלל  מזיקה אינה

והוא אמור להיעלם לאחר באזור המטופל יווצר דומה לכוויות שמש עלול לההעור ב  גירוי-
 . רופאאנו ממליצים לך להתייעץ עם, ם ימי3עלם תוך נלא הוא אם . זמן קצר

. בהבזקי אורוטיפול  שילוב של גילוח  בעור יבש עלול להתרחש כתוצאה מגילוח אוגרוד -
שקית   לקרר את האזור עםתוכלי.  תוך מספר ימיםוהוא אמור להיעלם לא מזיק הגרוד
ם  מבושו למרוח קרם לחות שאינתוכלי, נמשךהיובש   אם .המטלית רחצה לח קרח או

 .הטיפול ר שעות לאח24באזור המטופל 

 :תופעות לוואי נדירות
 מתרחשים רק לעתים נדירות והם בדרך גירויים אלו: אדמומיות ונפיחות מוגזמת, צריבות -

 הגירוייםאם . לצבע העור שלך  מדיהאור גבוההבזקי בעוצמת משימוש תוצאה  ככלל
ול הטיפ  עםהמתיני. אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא,  ימים3הללו לא נעלמים תוך 

 .אור נמוכה יותרהבזק בעוצמת ת שאת משתמשוודאי , חלים לחלוטיןיהבא עד שהעור 
בגוון שינוי בצבע העור בא לידי ביטוי . זה קורה לעתים רחוקות מאוד: עורה שינוי בצבע -

 שימושמ תופעה זו נובעת. אזור שמסביבה יותר מאשר בצורת כתם בהירכהה יותר או 
תוצאה של  בדרך כלל(במקרים נדירים . ע העור שלךלצב ה מדיהגבוהבזק בעוצמת 

שינוי פיגמנט יכולות להימשך   שלתופעות, )שימוש בעוצמה גבוהה מדי על עור כהה מדי
 אל .הפיכותתופעות  בסופו של דבר ה,בכל המקרים. זמן רב יותר ממה שנצפה בדרך כלל

   .ו הרגיללצבע יחזורעור וה, עלםי עד שהשינוי בצבע שצבעם דההאזורים ב תטפלי
שימוש במכשיר מעלולה להיגרם הוא ו, מתרחש לעתים רחוקות מאוד: עור ודלקתב זיהום -

 .צומח פנימההעל פצעים שכבר קיימים או על שיער   מגילוחגרמושנ על פצעים או חתכים
 במכשיר על עור לא השתמשתאם , או אחריו להתרחש במהלך טיפול עלול:  כאב מוגזם-

אם , לצבע העור שלך  מדהאור גבוההבזק בעוצמת   במכשירשתמשתל האם , מגולח
,  במכשיר על פצעים פתוחיםתואם את משתמש, אזור יותר מפעם אחת  באותוהבזקת
   . 'הגבלות בשימוש'למידע נוסף עייני בפרק . 'ווכ, כוויות, קעקועים, זיהומים, דלקות

 שימושהלאחר 
 .ם על האזור המטופלמטי מבוש קוסאל תמרחי תכשיר, מיד לאחר הטיפול -
אדמומיות ה עד שכל המתיני. בבית השחי  בדאודורנט מייד לאחר הטיפולי אל תשתמש-

 .לחלוטיןתיעלם בעור 
שבפרק ' עצות לשיזוף'עייני בפסקה , למידע נוסף לגבי חשיפה לשמש ושיזוף מלאכותי -

    .'הכנה לשימוש'
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  לשימוש הכנה
  .את האזור שבו תרצי להשתמש עם המכשיר כמפורט להלןהכיני , להשגת תוצאות מיטביות

  טיפול האזורי הכנת 

 כל עוד אזורים אלה ,שבכוונתך לטפל בהם את האזורים גלחי 
   .צמיחה מחודשת של שיערסימני עדיין מראים 

  . גילוחה במקום להסרת שיער י במשחותאל תשתמש: הערה

הייתה האחרונה שלך הסרת השיער אם שיטת : הערה
 תוכלי, )אפילציה, למשל( מהשורש השיער הסרת באמצעות

במקרה , להשגת תוצאות מיטביות. להתחיל את הטיפול מייד
  .טיפוליםהבין את השיער אנו ממליצים לך לגלח , זה

, כי טיפול באזורים לא מגולחים או מגולחים בצורה לא נכונהקחי לתשומת לבך 
  :מספר תופעות לא רצויותל עשוי לגרום

 משאריות שיער הזדהם עלולים למכלול הסרת שיער מהגוף וון יציאת הבזקי האור חל-
 חיי אורךיקצר את  מכלול הסרת שיער מהגוף וזיהום בחלון יציאת הבזקי האור. ומלכלוך
או כאב עלול לגרום  זיהום בחלון יציאת הבזקי האור, בנוסף לכך. יעילותו ואת המכשיר
  . או שינויים בגוון העור כמו אדמומיות  לא רצויותתופעות

  . שיער על עורך עלול להישרף ולגרום להיווצרות ריח לא נעים-
  

כמו  (וללא תכשירים שמנונייםיבש לחלוטין , נקי את העור וודאי שהוא נקי משיער 
  ).'הגנה וכדושיזוף קרם , בושם, קרם לחות, דאודורנטשאריות , למשל

, ומכלול הסרת שיער מהגוף ת הבזקי האורחלון יציאבדקי את המכשיר ובמיוחד את   
כמתואר בפרק נקי אותו , אם את רואה סימני לכלוך. וסיביםאבק , שיער לא נלכדודאי שו
  . 'ניקוי ותחזוקה'

הסרת שיער בשיטת העור שלך עשוי להיות רגיש יותר ל, גרוייםגילוח גרם לפצעים או האם 
IPL או להוביל לתופעות לוואי לא  נוחותך לאיזה עלול לגרום ל. מאשר בשיטות האחרות 
  .עלםיאנו ממליצים לך להמתין עד שהגירוי . IPLבעת הטיפול בשיטת  אחרותות רצוי

  הערות

 לא תצטרכי,  טיפולים4-5  -לאחר כבדרך כלל , חזרהלאחר שהשיער מפסיק לצמוח  
  . לפני הטיפול המטופליותר לגלח את האזור

  
  אורבזקי הת הועוצמ

 Philips Lumeaמכשיר הסרת השיער ,  אור מקצועייםי הבזקיירים מבוססבניגוד למכש
Essentialלטיפול   לצפותתוכלי ,לכן .ו עדינים יותרוהבזקי האור של  פותח לשימוש צרכני
  . שתהיה נוחה לךאורהבזקי בעוצמת  נוח ויעיל

 .ותאור שונהבזקי מספק חמש עוצמות  Philips Lumea Essentialמכשיר הסרת השיער 
  . שלךגוףהצבע שיער ללעור ו האורהבזקי  את עוצמת ימי התא,בהתאם לנוחיותך
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  .אור הנכונהבזקי ה את עוצמת ההגדיר לך תסייע, צותאור המומלהבזקי העוצמות טבלת 

כדי למנוע ממך , ושבת באופן אוטומטי כאשר העור שלך כהה מדיימכשיר : הערה
הגדרת  מהי לך יודיעור המשולב לא חיישן צבע הע, עם זאת. עורבלפתח תגובות 
מכשיר . העדפות שונות מאוד מאדם לאדםמכיוון ש, לשימושהמתאימה  עוצמת האור

נותן לך את החופש לבחור את עוצמת  Philips Lumea Essentialהסרת השיער 
 את עוצמת כדי לכוון. כל עוד המכשיר מתאים לצבע העור שלך,  ביותרה לךנוחההאור 

 צותאור המומלהבזקי ה עוצמות אנא עייני בטבלת, עורךלשימוש על האור הנכונה 
  .מדריך להתחלה מהירהוב, להלןש
  

צבע שיער ולמתאימות לעור האור הבזקי ה עוצמות לבחור את שלהלן כדי עייני בטבלה 
עוצמת אור לא קיימת אם (פנים ה שיער צבעצבע השיער של הגוף שלך ו,  שלךגוףה

  ).xהיא תסומן בטבלה עם , וב צבע השיער שלךשיל/מתאימה לגוון עור

ולהשוות אותו עם צבע , עורךבמדריך להתחלה מהירה על  ש את הטבלההניח לתוכלי: עצה
  .העור שלך

כל צורך  ל בתוך הנרתיקאנו ממליצים לך לשמור את המדריך להתחלה מהירה: עצה
  .שימוש עתידיב

  . או אי נוחות כאבהאם את חוו, האורהבזקי  את עוצמת  נמיכיה 

 סופג יותר ןכי העור שלה, גירוי בעורלסיכון גבוה יותר ל חשופותנשים עם עור כהה יותר 
  .נמוכות יותרהבזקי אור בעוצמות מומלץ להשתמש , לנשים עם אור כהה יותרלכן . אור

אזורי ל. להכאיב חייבאך לא , בעור גבוה םום או חו חלתחושת עלולים לגרום האור הבזקי
 גירוייםכדי למנוע . ןטבלה שלהלל בהתאם,  עוצמות אור שונותות להידרשנים עשויגוף שו
    .'שימוש במכשירה'בפרק ש ' בעור וגירוייםתופעות לוואי אפשריות'בסעיף עייני , בעור

 ) 1-5(אור מומלצות הבזקי עוצמות 
 .  שהמכשיר אינו מתאים לךמציין" x", בטבלה שלהלן

ולכן . העור שלך נחשף לשיזוףכאשר , למשל, להשתנותצבע העור שלך עשוי : הערה
את י חשוב שתבדק, לכן.  הטיפול הקודםמאשר צבעו בעת להיות כהה יותר הוא עלול

אזורים מסוימים עשויים להיות . י גופךאזוראחד מכל בלפני כל טיפול הגדרת העוצמה 
  .אחריםהכהים יותר מאשר 

  

 /חום בהיר / בלונד כהה   צבע השיער בגוף
  שחור/ חום כהה / חום

אדום / אפור / לבן 
  בלונד בהיר/ 

      :צבע העור והאפיונים

  X  4/5  )אינו משתזף,  תמידיותכוויות שמש(לבן 

  X  4/5  )שיזוף מינימאלי, ותכוויות שמש קל(' בז

כוויות מופיעות לפעמים (צבע חום בהיר 
  ) טובשיזוף, שמש

4/5  X  
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/ היר חום ב/ בלונד כהה   צבע השיער בגוף
  שחור/ חום כהה / חום

אדום / אפור / לבן 
  בלונד בהיר/ 

, לעתים רחוקות כוויות שמש ( בינוניחום
  )שיזוף מהיר וטוב

1/2/3  X  

, לעתים רחוקות כוויות שמש(חום כהה 
  ) מאדשיזוף טוב

X  X  

לעתים רחוקות (חום שחרחר וכהה יותר 
  )כהה מאדשיזוף , כוויות שמש

X  X  

  
  חשוב

עייני בסעיף ,  מתאים לךPhilips Lumea Essentialמכשיר הסרת השיער  האם כדי לבדוק
  .'? אינו מתאיםPhilips Lumea Essentialלמי מסיר השיער '

  עצות לשיזוף

 Philips Lumeaמכשיר הסרת השיער בשימוש ה משיזוף בעת י הימנע-
Essential  אחת לשבועיים(באופן קבוע.( 

).  אדמומיעור(או יכול לגרום לכוויות שמש , )שיזוף(הות שיזוף יכול לגרום לעור להתכ
 מגביר את הסיכון צרוב מהשמשאו /ו) שזוף (מוכהה על עור במסיר השיערשימוש ה

  וגירוייםתופעות לוואי אפשריות' עייני בסעיף.  בעורלגירוייםו לתופעות לוואי שליליות
    .'שימוש במכשירה'בפרק ש 'בעור

 .ךעוראת  ובדקי המתיני שבועיים: פול חשיפה לשמש לפני טי-

 עייני ( בדיקת עור בצעי.  במכשירי לפני שתשתמששבועיים לפחות המתיני ,לאחר השיזוף
המיועד על האזור ) 'שימוש במכשירה' שבפרק' השימוש הראשון ובדיקת העור'סקה בפ

 ,קהתבצעי את הבדיאם לא . יםהאור המתאימהבזקי  על מנת לקבוע את עוצמת ,לטיפול
מסיר השיער בטיפול הלאחר גירויים בעור  את הסיכון להתפתחות את עלולה להגדיל

Philips Lumea Essential.  
 שעות 48יני המת, לאחר הטיפול במסיר השיער: חשיפה לשמש לאחר טיפול -

   .לפני השיזוף
 אפילו. שמששנחשפו לאזורים ב שתטפלילפני ו ,טיפולה שעות לאחר 48 לפחות המתינו

לטיפול לפני   כי העור שטופל לא מראה שום תגובה שליליתוודאי,  שעות48  שחלפואחרל
 השתמשי או שמשלפני שתחשפי ל כסי את האזורים המטופלים.  לשמשו אותשתחשפי

חשיפת אזורים שטופלו לאור שמש . בשבועיים שלאחר טיפול+) SPF 30( במסנן קרינה
 גירוייםו הסיכון לתופעות לוואי שליליות מעלה את , לאחר הטיפולמידהגנה קרם ללא 
    .'שימוש במכשירה'בפרק ש ' בעור וגירוייםתופעות לוואי אפשריות' עייני בסעיף. בעור

 ת מלאכותיתאורה שיזוף עם -
חשיפה לשמש לאחר ' - ו'חשיפה לשמש לפני טיפול'סעיפים  בפעלי בהתאם להנחיות 

. לעיל ד'טיפול
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  תכשירי שיזוף שיזוף עם -
המתיני עד שתכשיר השיזוף ייעלם לחלוטין ,  מלאכותישיזוףתכשיר לאם השתמשת ב
  .Philips Lumea Essentialמסיר השיער ב לפני שתשתמשי 

תופעות לוואי ' בסעיף עייני,  של העורלפרטים נוספים על תגובות לא רצויות: הערה
    .'שימוש במכשירה'בפרק ש ' בעור וגירוייםאפשריות

  ירבמכש השימוש
כדי לקבוע אילו ' הכנה לשימוש'בפרק ש 'אור מומלצותהבזקי עוצמות 'טבלת  את בדקי

 השתמשי במכשיר רק בחדר . שלךגוףהצבע שיער לעוצמות אור מתאימות ביותר לעור ו
 .בכך תוכלי להפחית את בהירות הבזקי האור הנראים. מואר היטב

הכנת 'עייני בסעיף (במכשיר לפני שתשתמשו פל בו  לטונת את האזור שאת מתכוגלחי
 ).'הכנה לשימוש'פרק שב' אזורי הטיפול

האור עד הבזקי  את הגדרת עוצמת הפחיתיל, זמןת אם הטיפול הופך להיות כואב בכל נקוד
, ה אדמומיות קלמאשר גירוי חזק יותר בנהאם את מבחי. ישוב להיות נוח יותרטיפול הש

 ' בעור וגירוייםתופעות לוואי אפשריות' בסעיף  ועייני את הטיפול באופן מיידיהפסיקי
  .  זה בפרקש

 בחירת המכלול הנכון
  
  מכלול הסרת שיער מהגוף -

 לטיפול בשיער תוכלי להשתמש במכלול הסרת השיער מהגוף
עייני , לחריגים(מתחת לצוואר שגוף לא רצוי בכל האזורים בגוף 

  ).הגבלות בשימוש" בפרק
ותוכנן ר " סמ4ל לכסות שטח של יכו מכלול הסרת השיער מהגוף
  .רגלייםהאזורים גדולים כמו בבמיוחד לטיפול מהיר יותר 

 על במכלול הסרת השיער מהגוף בקובץ ילעולם אל תשתמש
  .הפנים

   המדויקמכלול הסרת השיער -
כולל מסנן אור משולב נוסף ויכול מכלול הסרת השיער המדויק 

הסנטר והלחיים , פהשיער פנים לא רצוי בשבלשמש לטיפול בטוח 
כמו ,  אחרים בגוףבאזורים רגישים תוכלי להשתמש בו גם. העליונים
  .קשים להגעהיקיני או אזורים הב,  אזור בית השחי,למשל

    .גבותלבמכשיר סביב העיניים או בסמוך לעולם אל תשתמשי 

 ורעהשימוש הראשון ובדיקת ה
 אנו מייעצים לך לבצע, האחרוןבעת השימוש במכשיר בפעם הראשונה או לאחר השיזוף 

 לטיפול וכדי  עורך כדי לבדוק את תגובתהמיועד לטיפול יםאזורמהאחד בכל בדיקת עור 
 .הבזקי אורלהתרגל לטיפול המבוסס על 
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   בחרי את  המכלול המתאים לאזור המיועד לטיפול

 . נת לטפל בואזור קרוב לאזור שאת מתכווי בחר 

הכניסי את ספק המכשיר ו הכניסו את התקע הקטן לתוך 
 .בקירהחשמל שקע הכוח ל

  .מחובר למכשיר י שמכלול הסרת השיער מהגוףודא: הערה

 .את המכשירפעיל כיבוי כדי לה/הפעלהה על לחצן י לחצ
 
 
  
  
  
 
 .תואר 1אור הבזק עוצמת  נורית חיווי  �

המכשיר תמיד בוחר באופן אוטומטי את הגדרת עוצמת  :הערה
 'עוצמות הבזקי האור'סעיף ב עיינו.  ביותר אור הנמוכההבזק ה

האור הבזקי  כדי לקבוע את עוצמת 'הכנה לשימוש'בפרק ש
 .המתאימה

צי לחיצה לח, הבזקי האורעוצמת הגדרת  כדי להתאים את 
  להגדרהי יבוי עד שתגיעכ/על לחצן הפעלהאחת או יותר 

    .המתאימה תואר נורית חיווי עוצמת הבזקי האור. הנדרשת

 שמכלול כך, °90  בזווית של  על העוראת המכשיר ניחי ה
 לחצי בחוזקה את .העור  במגע עםהסרת שיער הגוף יבוא

  .המכשיר על העור כדי להבטיח מגע עם העור

 רוצה שתרציאזור העור ב את מתחי,  לשימוש קל יותר:עצה
  . בולטפל

 . המכשיר מבצע אבחון אוטומטי של גוון העור�

  שלבחלק האחורי'  להבזקת האורמוכן' כאשר נורית חיווי -
העור שלם מוכן לטיפול עם המכשיר , מוארת בלבןהמכשיר 

 .  ותוכלי להמשיך

-  

מהבהבת תחילה בצבע '  להבזקת האורמוכן' נורית חיווי כאשר -
העור שלך ,  בקביעות בצבע כתום מוארת, ולאחר מכן, כתום

. והמכשיר יפסיק לפעול, אינו מתאים לטיפול עם המכשיר
 Philipsייתכן ותוכלי להשתמש במכשיר להסרת השיער 

Lumea Essentialאם . שזופים של הגוף  על חלקים פחות
  . השרות ברחבי הארץ פני לאחת מתחנות, הוא לא פועל
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  .אורהבזק שחרור הבזק האור כדי לשחרר  על לחצן צי לח

תקפות המכשיר הוא ההש מיוצר על ידיההאור הנראה  :הערה
אין צורך . לעיניים שלך ואינו מזיק  על העור הבזק האורשל

בחדר   במכשירהשתמשי. לחבוש משקפי מגן בעת השימוש
 .הבזק ה שלהנראיתפחית את הבהירות לה המסייע, במואר היט

  . הבזיק לאחר שהמכשיר הבזק האור את לחצן י שחרר

ן כדי תתחיל להבהב בלב'  להבזקת האורמוכן' נורית החיווי �
  .לחוות שהמכשיר מוכן לשחרור הבזקי אור

 מוכן'נורית החיווי ,  מוכן לשחרר הבזקי אור כאשר המכשיר�
  .תואר בקביעות בצבע לבן' להבזקת האור

 . שתרצי לטפל בו את המכשיר על העור לאזור הבא יקי החל
עוצמת  את הגדילי, )כאביםלא ל(נוח ב ה מרגיששאתכל עוד 

,  המומלץ לסוג העור שלךשבתחוםאחת  דרגה בהבזקי האור
 דהבזק אחאל תבזיקי יותר מ. אזורכל ב והבזיקי הבזק אחד

 .באותו המקום

 על  שניות2 -במשך כ צילח,  לאחר שסיימת את הטיפול 
 .יבוי כדי לכבות את המכשירכ/לחצן הפעלה

ם לא מופיעים  אבדקיו  שעות24המתיני ,  לאחר בדיקת העור
, בשימוש הבא, עור שלךנראים גרויים ב אם .עורב גרויים
תגרום לגירוי כלשהו שלא   בהגדרה הגבוהה ביותריבחר
 .בעור

  

  

  
 השימוש הבא

 
 תמסגרת המתכתי את ה, של המכלולהבזקי האורחלון יציאת נקי את ,  לפני כל טיפול

ואת המסנן האדמדם בתוך מכלול הסרת השיער , מהגוף מכלול הסרת השיערבתוך ש
 .  'ניקוי ותחזוקה'עייני בפרק ,  למידע נוסף.קהמדוי

 בהתאם, האור בזהירות רבההבזקי עוצמת   בחירתבאמצעות כל טיפול יליהתח 
עוצמות הבזקי 'סעיף ב עייני. טיפולשבו את חשה את נוחיות האופן לועורך רגישות ל

 . שלךשיער הסוג העור וצבעשילוב של ל הנכונה כדי לבחור את הגדרה' אור מומלצות

שלך עשוי להגיב באופן שונה מספר גורמים עלולים לגרום לעור , בהזדמנויות שונות: הערה
 .בפרק זהש'  בעורגירוייםו ופעות לוואי אפשריותת 'עייני  בסעיף. לטיפול

 ).'השימוש הראשון ובדיקת העור'(סעיף הקודם שב 2-7 את השלבים עי בצ

 .שימושה במהלך שיער מהגוף מתחממים ומכלול הסרת ההמכשירטבעי הדבר ש: הערה

סעיף שב 6 -  ו5 על שלבים וחזריהבא הטיפול  את המכשיר על העור לאזור יקי  החל
 שניות עד 3.5  - חולפות כ, לאחר כל הבזק. בפרק זה ש'השימוש הראשון ובדיקת העור'
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של חלק האחורי שוב ב תהבהב' בזקהל מוכן'  נורית החיווי. שובבזיקלה שהמכשיר מוכן
המתיני עד שנורית החיווי תיכבה כדי להמשיך . שהמכשיר נטעןהמכשיר כדי לציין 

 .בטיפול

 את מחליקה  המשיכי ללחוץ על לחצן הבזק האור בעת שאת,טיפול יעיל יותר ל:עצה
 .העור שלך המכשיר מעל

 את בכך לא תשפרי. מחזור אחדבדיוק באותו האזור מספר פעמים במהלך תטפלי אל 
 . בעורהיווצרות גירוייםגביר את הסיכון לאת עלולה להאך , טיפוליעילות ה

נוצרים ההבזקים י שודא, מאזורים לא מטופלים להימנע כדי 
יעיל מגיע רק ההאור הבזק  לב שמישי. קרוב אחד לשני

 לא וודאי שאתתמיד , עם זאת. האורהבזקי מחלון יציאת 
 .יותר מפעם אחת באותו האזור מבזיקה

 על לחצן 2 -צי במשך כלח, ימת את הטיפול לאחר שסי
 .כדי לכבות את המכשירכיבוי /ההפעלה

מכלול הסרת השיער מהגוף והסירי מהם שיער אור ואת הבזקי ה את חלון יציאת י בדק
 .)'ניקוי ותחזוקה'רק עייני בפ(שימוש כל  לאחר נקי את המכשיר. ולכלוך

 תוכנית טיפול ויעילות
ייתכן , במהלך תקופה זו.  חודשים18-24ני מלא עשוי להימשך מחזור צמיחת שיער אופיי

על  Philips Lumea Essentialלהסרת השיער  המכשירטיפולים מרובים עם שיידרשו 
  .מנת להשיג הפחתת שיער לצמיתות

 וכיצדשיער הצבע , היעילות של הפחתת שיער משתנה מאדם לאדם בהתאם לאזור בגוף
  .Philips Lumea Essentialר להסרת השיע את משתמשת במכשיר

 מיטביות תוצאות כיצד להשיג
 למידע נוסף עייני (ששערות עדיין נראות לעין לאחר הטיפולים הראשונים טבעי הדבר  -

 .)'מבוא'פרק שב' עיקרון הפעולה'פסקה ב
חודשים ב , לחזור לפעילות שיערמזקיקיאת כל השערות ולמנוע בהצלחה  כדי להסיר -

 להיות חלק חייבהעור שלך עד אז . הטיפולים אחת לשבועייםזור על יש לחהראשונים 
על  לשמור תוכליכדי לברר כיצד " תחזוקההשלב " את הסעיף יאנא קרא. ונטול שיער

 .תוצאות הסרת שיער מיטביות

 תחזוקההשלב 
אנו מייעצים לך לחזור על הטיפול , על מנת להבטיח כי העור שלך נשאר חלק ונטול שיער  -

התחדשות הזמן בין הטיפולים עשוי להשתנות בהתאם ל. רבעה עד שישה שבועותכל א
אם שערות . לקצב הצמיחה באזורי הגוף השונים ובהתאם,  השיער האישי שלךתצמיח

אך , הזמן בין טיפול לטיפולמרווח פשוט קצרי את , טיפוליםה בין צומחות חזרהרבות מדי 
ת כאשר את משתמש. שבועיים אחת בפעם בכל אזור בתדירות גבוהה יותר מתטפלי

עלולה  את י את היעילות אולםליאת לא תגד, מומלץהמכשיר בתדירות גבוהה יותר מב
  .עורב לגירוייםגדיל את הסיכון לה
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 קווים מנחים

  זמני טיפול ממוצעים
  מכלול מומלץ  זמן טיפול ממוצע  אזור

  קהמכלול המדוי/מכלול הגוף   דקה לכל בית שחי1  מתחת לבית השחי

  המכלול המדויק/מכלול הגוף   דקה לכל צד1  קו הביקיני

  המכלול המדויק/מכלול הגוף   דקות4  בתוך אזור הביקיני

  מכלול הגוף   דקות8  אזור הרגל התחתון

  מכלול הגוף   דקות14  כל הרגל

  מכלול הגוף   דקה1  לחי/סנטר/שפה עליונה

 ים טיפול פרטניזמני. ובדיקות במהלך מחקר נקבעו הממוצעים דלעילטיפול הזמני  :הערה
 .אשה לאשהלהשתנות מים עשוי

 אזורי טיפול מיועדים
אזור הביקיני , בטן ה, זרועותה, מתחת לבית השחיהמכשיר מיועד לטיפול בשיער לא רצוי 

 .על הפניםבכשיר אין להשתמש . רגלייםהו

 שימוש במכשיר על הרגליים
בפסקה ש צים המומלטבלת עוצמות הבזקי האור את קיבד

 אילו בדוקכדי ל' לשימושכנות ה'בפרק ש' עוצמת הבזק האור'
 .הגדרות מתאימות לרגליים שלך

, הרגללרוחב  להעביר את המכשיר מעלה ומטה או תוכלי -
תוכלי העור  לשמור על מגע מלא עם על מנת. בהתאם לנוחיותך

 .שבצדי הרגלייםולהחזיק את המכשיר על העור שלך   למקםגם

קרסוליים רגישים יותר מאשר אזורים אחרים של ה כמו עצם השוק ובולטיםם אזורי: הערה
להיות עלול העור , אזורים אלהב שאת לוחצת בחוזקה על מכלול הסרת השיערבעת . הגוף

  תופעות לוואי' בסעיףעייני .  אדמומיותכמו למשל,  בעורגירוייםרגיש יותר ל
   הסרת ולאת מכל צילח.  זהבפרקש ' בעור וגירוייםאפשריות
  מוכן'לגרום לנורית החיווי  תספיק כך שהלחיצהבגוף  השיער
   .יותר אך לא תהיה חזקה, להאיר' להבזק

 אזור הביקיני על שימוש במכשיר
 אילו לבדוקכדי , 'הכנה לשימוש'בפרק ש ות המומלצטבלת עוצמות הבזקי האור את בדקי

  . הגדרות מתאימות לאזור הביקיני שלך
בטוח   מספיקהוא Philips Lumea Essential Lumeaכישר הסרת השיער מ, באופן עקרוני
בהגדרה י השתמש). 'הוליווד'או ' ברזילאי'לסגנון , לדוגמא(בכל אזור הביקיני  ועדין לטיפול

  במכשיריאל תשתמש.  באזור הביקיני,רגיש יותרו, עור כהה יותרפיגמנט נמוכה יותר על 
גברים המעוניינים לטפל באזור הערווה שלהם . עתפי הטבבנרתיק וב, פנימיותהבשפות 
 .להשתמש במכשיר על שק האשכיםלהקפיד לא חייבים 
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, "ברזילאי " עיצובבמקרה של, למשלכמו , מו שיער במקומעט תרצי להשאיראם : הערה
 לגרום דבר שעלול, חיישן צבע העור לא ממוקם על השיער שנותרבעת הטיפול כי וודאי 

  .לחסימת המכשיר

 ה לפני שאת מתחילמכלול הסרת השיער בגוףתמיד את נקי , מסיבות היגייניות: ערהה
 ).'ניקוי ותחזוקה'פרק עייני ב(אזור אחר בגוף בטיפול 

  מתחת לבית השחישימוש במכשיר
 אילו לבדוקכדי , 'הכנה לשימוש'בפרק ש ות המומלצטבלת עוצמות הבזקי האור את בדקי

  .לבית השחי שלךהגדרות מתאימות 
 עור אחרלקרם או מוצר טיפוח , בושם,  דאודורנטשאריות להסיר ידיהקפ, לפני הטיפול

 .מבית השחי שלך

, בבית השחי שלךהסרת שיער מיטביות כדי להשיג תוצאות : עצה
 ומבט האזור המטופל  לקבל תצוגה טובה של מראה כדי  מולעמדי

ידך  את הניחי את הזרוע וימיהר. 'מוכן להבזק'רציף עם נורית חיווי 
 .על העורף שלך כדי למתוח את העור באזור בית השחי

 המוחזרהאור  אם. בעיניים שלךיפגע אור המוחזר אינו  ה:הערה
ת את הבזק  את העיניים שלך כאשר את משחררעצמי, מפריע לך

 . האור

  )הסנטר והלחיים, השפה העליונה( הסרת שיער מאזור הפנים
עוצמות " בסעיף " כנה לשימושה" בטבלה שבפרק מומלצתה בזק האורהבדקי את עוצמת 

הסנטר , השפה העליונה( כדי להגדיר את העוצמה המתאימה לפנייך "תאור מומלצוהבזקי 
  .)והלחיים

סנטר , שפה עליונה(מהפנים להסרת שיער  המדויק שיערההסרת  כלולמב רק שתמשיה
שפה בבעת הטיפול . ים והגבות באזור העיניבמכשירשי ל תשתמאלעולם ). לחייםהו
.  השעות שלאחר הטיפול24 -את הפנים לשמש ב אל תחשפי, םלחייהסנטר ו, עליונהה

לפחות במשך  SPF 30  שלמרחי קרם הגנה בדרגה, במידה ואת חייבת להיחשף לשמש
  .שבועיים לאחר הטיפול

  .היזהרי לא להבזיק אור על השפה,  בעת הטיפול באזור מעל השפה העליונה:זהירות

קו . שלךהשפה ועל שולי שפה ל העלבן אייליינר תכשיר איפור  שכבה עבה של רחימ: צהע
. שלא במתכווןשפה שלך ב געית ולא וחזרת אורה האנרגיה של הבזק יכבטיח ילבן זה 

  .כל צבע אחר סופג את האור ועלול לגרום לגירוי בעור. אייליינר לבןב רק שתמשיה

עמדי מול ראי על מנת , הסנטר והלחיים,  בשפה העליונהיטביותמ להשגת תוצאות :צהע
  ". אור הת להבזקמוכן " החיווילראות את אזור הטיפול ואת נורית

 הבטיחות ערכתמייתכן ותהיה בעיה להביא את ,  בגלל קו המתאר של הלסתות:צהע
שפה ל הלשון בין השיניים  הצמידי את. אורלמגע מלא עם העור ולשחרר הבזקהמובנית 

  .העליונה או נפחי את הלחיים כדי לאפשר יצירת מגע מלא של הטבעת עם העור

, אם ההבזק מסנוור אותך.  ואינו גורם נזק לראייה בעינייםהאור המשתקף אינו פוגע: הערה
   .עצמי את העיניים בזמן ההבזק
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  תחזוקה ניקוי ו
הסרת שיער מיטביות ושמירה על תפקוד כדי להבטיח תוצאות 

 לנקות את המכשיר לפני עלייך,  כשיר לאורך זמןתקין של המ
המכשיר . גם במהלך הטיפול, צורךובמידת ה, ואחרי כל שימוש

  .לא תנקי אותו כהלכה אם יעילותומאבד את 

  חלקיו מתחת לברז אואתהמכשיר או   אתאל תנקילעולם 
  .במדיח הכלים

חומרי ניקוי שוחקים או , קרצוף בכריות ילעולם אל תשתמש
  . בנזין או אצטון כדי לנקות את המכשיר,כמו ממסיםם נוזלי

אור או את המסגרת הבזק ה את חלון יציאת לעולם אל תשרטי
  .גוףב מכלול הסרת השיער מתכתית בתוךה
  

במכשיר כאשר כבר לא ניתן לנקות   את השימושיקיהפס: הערה
  .ואת מכלול הסרת שיער בגוףאור  הבזקי האת חלון יציאת

 לו מרשת החשמל ואפשרי אותו ינתק, ר את המכשייכב 
  .להתקרר 

וודאי .  במהלך שימושמתחמםהאור הבזקי חלון יציאת  :הערה
  . אותומנקהשהוא מתקרר לפני שאת 

בבליטות  אחזי ,ואת מכלול הסרת שיער בגוףלהסיר את  כדי 
  . בעדינותומשכו, תחתוןהושבחלק העליון 

 המכשיר בעזרת את החלק החיצוני של נקי, במידת הצורך 
  . עם המכשירהרכה המסופקתהניקוי מטלית 

  
המטלית הרכה שסופקה עם המכשיר עם הרטיבי מעט את  

 בו כדי לנקות את החלקים והשתמשי, טיפות מיםמספר 
  :הבאים

  אורהבזקי החלון יציאת   -
  מכלול הסרת השיער בגוף של גוף ייםפני השטח החיצונ  -
  הסרת השיער בגוףמכלול בתוך שמתכתית ההמסגרת   -
   בתוך מכלול הסרת השיער המסנן האדמדמהכוכיתז  -
   .ק המדוי  

  .יירטבו כי מגעים האלקטרוניים לא יודא

מספר להשתמש בעלייך ,  ביעילותמנקיםמים לא האם : הערה
גבוה כדי לנקות את החלקים בריכוז טיפות של אלכוהול 

  . לעילהמפורטים
  , לנקות את המכשיר לפני ואחרי כל שימושהקפידי: הערה

  .בסעיף זהשוראות הה גם במהלך הטיפול על פי, צורךובמידת ה
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  אחסון
 ואפשרי לו להתקרר,  מרשת החשמלאת המכשירי ונתקי  כב

  .נקי את המכשיר לפי שאת מאחסנת אותו 

  +.C700 - ל- C200  בטמפרטורה שבין,סופקהמ נרתיקב  את המכשירניאחס  

ך תוך הנרתיק לכל צורב אנו ממליצים לך לשמור את המדריך להתחלה מהירה: עצה
  .שימוש עתידיב

  איכות הסביבה
י סלק.  את המכשיר הישן עם האשפה הביתית הרגילהי  אל תשליכ-

 חשמל ישנים לנקודת האיסוף המיוחדת לפינוי סוג זה של מכשירי
 הסביבה הגנת ברשות המקומית או במשרד ליאנא ברר. פסולת

בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות . היכן נמצאת נקודת האיסוף
    .ביבההס

  

  אביזרים
בכריכה  יעיינ(אחת מתחנת השרות ברחבי הארץ ב מכלוליםו לרכוש אביזרים יתוכל

  .המכונה שברשותך את דגם י אנא מסר .)האחורית של החוברת

  :חילוף הזמינים לרכישהלקי ח
  )4222.100.1629ט "מק( מכלול להסרת שיער מהגוף -
  )4222.100.1630ט "מק( דויקמ מכלול להסרת שיער -
   ספק כוח-
  מטלית ניקוי -
   נרתיק נשיאה-
  

  נתונים טכניים
  

  100V-240V  מתח נקוב
  50/60Hz  תדר נקוב
  W 36  הספק נקוב

   בידוד כפול  הגנה מפני התחשמלות
  IP 30 (EN 60529)  דרגת הגנה
   15°C - +35°C+טמפרטורת ההפעלה   תנאי הפעלה

  95%-30%: לחות יחסית  
  20°C-+70°C-טמפרטורת אחסון   תנאי אחסון

  95%-5%: לחות יחסית  
 500nm<  של מכלול הסרת השיער בגוף ם תדריחוםת
 600nm<  מדויקהשל מכלול הסרת השיער  ם תדריחוםת
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  מידע ושירות
תוכלו להתקשר לאחת מתחנות השרות הרשומות ,  שאלת הבהרה כלשהיךאם יש ל

 לבקר באתר יכמו כן תוכל. ונציגי השרות ישמחו לשרת אותך, בכריכה האחורית בחוברת זו
   www.philips.com/support.: האינטרנט של פיליפס שכתובתו

חלקי חילוף מקוריים ובכלי העבודה , דע המקצועיתחנות השרות המורשות מצוידות בכל הי
  .הנדרשים לתיקון המכשיר במקרה של תקלה כלשהי

  

  איתור תקלות
 תוכלי להיתקל ואותן עלולה הבעיות השכיחות שבהן את מרביתאת תמצת פרק זה מ

  .לפתור בעזרת הטבלה הבאה
באחת מתחנות מסרי את המכשיר לבדיקה אנא פני , הבעיהאם לא תצליחי להתגבר על 

  ).עייני ברשימה שבגב החוברת(השרות ברחבי הארץ 
  

  הפתרון  הסיבה האפשרית  הבעיה
המכשיר /ספק הכוח
עת  במיםמתחמ
  .השימוש

  . כלשהילא נדרשת התערבות  .טבעיתזו תופעה 

 את המכשיר הפעלתי
ה אבל אני לא יכול

 להגדיל או להגביר
להקטין את עוצמת 

  . האורהבזקי 
  

  . מכשיריש לאפס את ה
  

 י אותוכב, כדי לאפס את המכשיר
אם . אותו שובילי ולאחר מכן הפע

 להתאים את הלא יכולאת את עדיין 
מסרי את , האורהבזקי עוצמת 

המכשיר לבדיקה באחת מתחנות 
  .השרות ברחבי הארץ

 'מוכן להבזק'  חיווינורית
לא מאירה כשאני מניחה 
  .את המכשיר על העור

 את לא הנחת כראוי
   .יר על העורהמכש

  900 את המכשיר בזווית של יחיהנ
 הצדדים של 4 שכל כךעל העור 

 תיגעמערכת הבטיחות המשולבת 
 נורית  אםילאחר מכן בדק .בעור
,  ברציפותתואר' להבזקמוכן  'חיווי
  . הבזקה לחצן על ולחצי

 את המכשיר הניחי, פועלאם זה לא     
מהגוף שלך שבו אחר על חלק 

כמו ,  יותרקלור המגע המלא עם הע
. זרוע התחתונה שלךה ,למשל

  נורית החיווי אםילאחר מכן בדק
ה  מתחילה  עדיין אינ'בזקהמוכן ל'
 את  מניחההבהב כאשר אתל

מסרי את , המכשיר על העור
המכשיר לבדיקה באחת מתחנות 

  .ברחבי הארץ
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  הפתרון  הסיבה האפשרית  הבעיה
מוכן "החיווי נורית 

מהבהבת ' בזקהל
 ,צבע כתוםב חילהת

 וארתמ ,ולאחר מכן
  . בצבע כתוםברציפות

 את אני ממקמתאשר כ
, המכשיר על העור

המכשיר אינו משחרר 
  .הבזק

ל  מנסה לטפאתשהעור 
  .כהה מדי

  

לפתח עור שלך המדי למנוע כ
 על ועלפהמכשיר לא , תופעות לוואי

ייתכן שתוכל . כהה מדיעור 
 מכשיר הסרת השיערבלהשתמש 

.  בהירים יותריםעל חלקי גוף בצבע
ני פ, מכשיר עדיין לא פועלהאם 

עייני (לאחת מתחנות השרות 
  .)בכריכה האחורית של החוברת

' בזקהל מוכן'נורית חיווי 
 אני  כאשרלא מאירה

מכלול  את מתממק
גוף על הסרת השיער מה

המאוורר אך , העור שלי
  .פועל

  
  
  
  
  

  

הופעל מנגנון ההגנה 
  .מפני חימום יתר

  

 מופעל מנגנון ההגנה מפני כאשר
. פועלהמאוורר עדיין , חימום יתר
 לו אפשריו  את המכשיראל תכבי

 דקות לפני 15 - כמשך בלהתקרר 
 5אחרי  . להשתמש בושתמשיכי

המכשיר יכבה באופן  ,דקות
 לאחר מכן אפשרי לו. אוטומטי

. נוספות דקות 10 במשךלהתקרר 
עדיין לא ' להבזקמוכן ' חיווי אם
 את מניחה כאשר את מואר

מסרי את , המכשיר על העור
המכשיר לבדיקה באחת מתחנות 

  .ברחבי הארץ

 מוכן' נורית חיווי "
 לא מאירה' בזקהל

המכשיר  אך, ברציפות
  את ההבזק אינו מייצר

 על צתכאשר אני לוח
  .הבזקהכפתור 

  

  .המכשיריש לאפס את 
  

 ולאחר י אותוכב,  המכשירלאיפוס
 נורית אם. אותו שובילי מכן הפע

ברציפות מוארת ' להבזקמוכן 'החיווי 
הבזק  המכשיר עדיין אינו מייצראולם 

, לחצן ההבזק על צתכאשר את לוח
מסרי את המכשיר לבדיקה באחת 

  .י הארץמתחנות ברחב

הבזק עוצמת נורית חיווי 
 להבהבכה  ממשי1אור 

 לשנות את הואני לא יכול
  .ההגדרה

מכלול הסרת שיער 
כראוי  מחוברהגוף לא מ
  .מכשירל

  

את מכלול הסרת כראוי חברי 
  .השיער בגוף למכשיר

כל נוריות חיווי עוצמת 
הבזקי האור מוארות 

  .לסירוגין

  . יש לאפס את המכשיר
  

 י אותוכב, המכשירכדי לאפס את 
אם . אותו שובילי ולאחר מכן הפע

הבזקי  עוצמת נוריות חיוויעדיין 
מסרי את ,  מוארות לסירוגיןהאור

המכשיר לבדיקה באחת מתחנות 
  .השרות ברחבי הארץ
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כל נוריות חיווי עוצמת 

הבזקי האור מהבהבות 
  .בו זמנית

מסרי את המכשיר לבדיקה באחת   . קיימת תקלה במכשיר
  .ת השרות ברחבי הארץמתחנו

המכשיר מייצר ריח לא 
  .נעים

מכלול הסרת שיער 
או זכוכית /מהגוף ו

  .המסנן מלוכלכים

נקי בזהירות את מכלול הסרת 
. או זכוכית המסנן/שיער מהגוף ו

אם לא תוכלי לנקות כראוי את 
מסרי , מכלול הסרת השיער מהגוף

את המכשיר לבדיקה באחת 
  .מתחנות השרות ברחבי הארץ

לא גילחת כראוי את   
  .האזור המיועד לטיפול

אזור בשערות עדיין נותר אם 
שערות אלו עשויות , המטופל
.  בעת השימוש במכשירלהישרף

ריח עלולה לחוש באת , כתוצאה מכך
המיועד את האזור גלחי כראוי . מוזר

אם .  לפני השימוש במכשירלטיפול
 קצצי את, עורבוי גילוח גורם לגירה
 והשתמשי, שניתן קצר ככל יערשה

  .בהגדרת המכשיר הנוחה ביותר

אחסנת את המכשיר   
  .בסביבה מאובקת

נקי את המכשיר ואת מכלול הסרת 
ניקוי 'עייני בפרק (השיער מהגוף 

  ).'ותחזוקה

העור , בעת הטיפול
  .רגיש יותר מבעבר

עוצמת הבזקי האור 
  .שבחרת גבוהה מדי

ת את עוצמת הבזקי וודאי שבחר
במידת . האור המתאים לכל טיפול

  .הצורך בחרי בעוצמה נמוכה יותר

לא גילחת כראוי את   
  .האזור המיועד לטיפול

 המיועדים לטיפולאת האזורים גלחי 
גילוח האם  . במכשירהשימושלפני 

 יערשה קצצי את, עורבגורם לגירוי 
 והשתמשי, שניתןקצר ככל 

  .ותרבהגדרת המכשיר הנוחה בי

חלון יציאת הבזקי האור   
  .שבור

, האור שבורהבזקי אם חלון יציאת 
כדי ,  במכשיראל תשתמשי יותר

  . עורב סכנה לגירוייםלמנוע 
מסרי את המכשיר לבדיקה באחת 

  .מתחנות השרות ברחבי הארץ

אני חווה כאב חזק בעת 
  .השימוש במכשיר

לא גילחת כראוי את 
  .האזור המיועד לטיפול

המיועד את האזור וי גלחי כרא
אם .  לפני השימוש במכשירלטיפול

 קצצי את, עורבגילוח גורם לגירוי ה
 והשתמשי, שניתן קצר ככל יערשה

  .בהגדרת המכשיר הנוחה ביותר
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טיפלת באזור שאינו   

  .מיועד לטיפול
, אל תשתמשי במכשיר על הפנים

פי , נרתיקה, פנימיותהשפתיים ב
גברים ל. פטמות ועטרות, הטבעת
 על הפנים מכשיר להשתמש באסור

  .שק האשכים שלהםעל או 

 הבזקי האור תעוצמ  
  .שבחרת גבוהה מדי

הנמיכי את עוצמת הבזקי האור 
עייני בפרק . לדרגה הנוחה לך

  .'שוהכנה לשימ'

חלון יציאת הבזקי האור   
של מכלול הסרת 

כוכית זהשיער בגוף או 
ל שהמסנן האדמדמה 

מכלול הסרת השיער 
  .יםשבור המדויק

של חלון יציאת הבזקי האור אם 
מכלול הסרת השיער בגוף או 

ל מכלול שכוכית המסנן האדמדמה ז
אל , םישבור הסרת השיער המדויק

כדי למנוע ,  במכשירתשתמשי יותר
  . עורב סכנה לגירויים

מסרי את המכשיר לבדיקה באחת 
  .מתחנות השרות ברחבי הארץ

האזור המטופל מאדים 
  .לאחר הטיפול

אדמומיות קלה היא 
תופעה טבעית שתיעלם 

  .במהירות

  .לא נדרשת פעולה כלשהי

העור , לאחר הטיפול
מגורה זמן ארוך 

  . מהרגיל

ר עוצמת הבזקי האו
  .שבחרת גבוהה מדי

הנמיכי את עוצמת הבזקי האור 
עייני בפרק . לדרגה הנוחה לך

  .'הכנה לשימוש'

תוצאות הסרת השיער 
  .אינן מספקות

השתמשת בעוצמת 
  .הבזקי אור נמוכה מדי

בצעי בדיקת העור כדי לבדוק האם 
תוכלי להגביר את עוצמת הבזקי 

  ).'הכנה לשימוש'עייני בפרק (האור 

 מספיק צעת מבאת לא   
על אזור הטיפול חפיפה 
 את משתמשתכאשר 
  .במכשיר

לקבלת תוצאות הסרת השיער 
בין אזורי  חפיפה תחייב, ותנכונ

למידע נוסף עייני בפרק . הטיפול
השימוש 'סעיף ' השימוש במכשיר'

  .4 שלב 'הבא

  לאט יותרהאת מגיב  
מהמשתמשת 

 טיפולהממוצעת בעת 
במסיר השיער 

    .ורבאמצעות הבזקי א

 להשתמש במכשיר במשך המשיכי
 מכיוון שקצב , חודשים6לפחות 

שיער של המחודשת הצמיחה ה
 . במהלך תקופה זולקטוןיכול עדיין 
 בחשבון את הפתרונות קחי גם

  .האחרים לבעיה זו
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תוצאות הסרת השיער 

  ....ךשמ ה.אינן מספקות
 תשתמשמאת לא 

רות יבמכשיר בתד
  .מומלצתה

 ,יעראת כל השבהצלחה כדי להסיר 
 לחזור שיערה ישורשמנוע וכדי למ
בחודשיים הראשונים יש , לפעילות

הטיפולים אחת לחזור על 
העור שלהבטיח כדי . לשבועיים

אנו מייעצים לך , שאר חלקישלך 
לחזור על הטיפול כל ארבעה עד 

הזמן בין הטיפולים . שישה שבועות
קצב עשוי להשתנות בהתאם ל

גם , של שיערךהמחודשת הצמיחה 
אם . שונים בגוףעל פני אזורים 

 בין צומח שוב מדי שיער רב
מרווח ה את קצריפשוט , טיפוליםה

אל  אולם, הטיפולים החוזרים
 בכל אזור לעתים קרובות תטפלי

 בעת .בשבועייםיותר מאשר פעם 
השימוש במכשיר בתדירות גבוהה 

את תגדילי את לא , מומלץהיותר מ
 תגדילי יעילות הסרת השיער אלא

  .עורב לגירויאת הסיכון 

אים המכשיר אינו מת  
  .לצבע שיערך או עורך

שיער  במכשיר אם יאל תשתמש
, מדםאד, הוא בלונדיני בהירגופך 
 במכשיר אל תשתמשי. ור או לבןפא

עייני בטבלת .  כההעורךגם אם 
במדריך שעור וה שיער הגוף צבע

  .ירהלהתחלה המ

השיער מתחיל לצמוח 
שוב בנקודות מסוימות 

  .רים המטופליםבאזו

 מספיק מבצעת את לא 
על אזור הטיפול חפיפה 
 את משתמשתכאשר 
  .במכשיר

לקבלת תוצאות הסרת השיער 
בין אזורי  חפיפה תחייב, ותנכונ

למידע נוסף עייני בפרק . הטיפול
השימוש 'סעיף ' השימוש במכשיר'

  .4 שלב 'הבא

השיער מתחיל לצמוח   
שוב כחלק מהמחזור 

הטבעי של צמיחת 
  . ערשי

זה חלק . זאת תופעה טבעית
התחדשות מהמחזור הטבעי של 

, לעומת זאת. שיערהצמיחת 
להיות נוטה  השיער הצומח חזרה

  .יותרודק רך 

מסרי את המכשיר לבדיקה באחת   .המכשיר פגום  .המכשיר אינו פועל
מתחנות השרות ברחבי הארץ 

  ).עייני ברשימה שבגב החוברת(


