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MANUAL DE UTILIZARE 

 

LAMPĂ INFRAROȘU HP 3616/01 
Cod produs: 827004 

 
 

Introducere 
Vă felicităm pentru alegerea de a achiziționa acest aparat marca Philips! Pentru a beneficia de suportul oferit de Philips vă rugăm 
să vă înregistrați produsul pe pagina de internet www.philips.com/welcome.  
Cu InfraPhil veți putea realiza ședințe confortabile de terapie pentru tratamentul problemelor articulare și musculare, dar și pentru 
diminuarea durerilor musculare și articulare. Aparatul emite lumină infraroșu, la fel ca și soarele. Pentru a se obține efectul 
terapeutic maxim, filtrul special al aparatului nu lasă să treacă decât un anumit tip de lumină. InfraPhil poate fi utilizat și pentru 
relaxarea musculară sau prepararea pentru masaje.  
 

Descriere generală (fig. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lampă 
2. Carcasă lampă 
3. Bază 
4. Compartiment depozitare cablu 
5. Cablul alimentare 
6. Indicator on/off 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 

http://www.philips.com/welcome
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Important 
Informații generale 
Simbolurile de pe InfraPhil au următoarea semnificație: 

 
1 Simbolul indică prezența suprafețelor fierbinți (fig. 2), 
2 Simbolul indică faptul că se recomandă citirea cu atenție a manualului de utilizare, înainte de a începe să folosiți aparatul. 

Păstrați manualul de utilizare pentru consultări ulterioare (fig. 3). 
3 Simbolul indică faptul că aparatul dispune de izolație dublă (clasa II) (fig. 4). 

Acest produs îndeplinește cerințele directivei pentru echipamentele medicale MDD93/42/EEC.  
 

Atenție! 
- Combinația dintre curentul electric și apă este foarte periculoasă! Nu folosiți acest aparat într-un spațiu umed (de ex. baie sau 

în apropierea unui duș ori bazin).  
- Feriți aparatul de umiditate; nu permiteți apei să pătrundă în interiorul aparatului.  
 

Avertismente 
- Verificați dacă valoarea de tensiune indicată pe plăcuța aparatului corespunde cu cea a rețelei de curent electric la care veți 

conecta produsul. 
- Dacă cablul de alimentare prezintă daune, atunci pentru a evita orice pericole el nu poate fi înlocuit decât de către un centru 

Philips, un atelier service autorizat de Philips sau personal tehnic specializat.  
- Nu lăsați aparatul să funcționeze fără a fi supravegheat.  
- Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu au experiență 

și/sau cunoștințe legate de utilizarea acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de un adult responsabil care le-a oferit 
și informații legate de modul corect de manevrare al aparatului. 

- Este interzisă folosirea acestui aparat de către copii. Supravegheați copiii pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu produsul.  
- Aparatul poate fi folosit numai pentru terapia durerilor musculare și articulare și a rigidității musculare și articulare, iar nu 

pentru tratamentul durerilor abdominale, faciale sau a altor tipuri de dureri.  
- Pentru a evita supraîncălzirea pielii evitați să vă apropiați prea mult de aparat. Căldura emisă de aparat trebuie să fie resimțită 

drept plăcută de-a lungul întregii ședințe de tratament.  
- Pentru a evita daunele oculare nu priviți direct spre sursa de lumină a lămpii în funcțiune.  
- Evitați să adormiți în timpul ședințelor terapeutice.  
- Evitați ca zona corporală supusă tratamentului să se răcească prea repede după încheierea ședinței de terapie.  
- Dacă nu apar îmbunătățiri nici după 6 – 8 ședințe de tratament, nu mai folosiți aparatul și cereți sfatul unui medic.  

Contraindicații privind terapia cu InfraPhil 
- Dacă suferiți de boli grave precum boli cardiace, boli inflamatorii acute, tromboză, boli de coagulare ale sângelui, supresie 

adrenală, lupus erythematosus sau boli maligne nu folosiți acest aparat fără să cereți prima dată sfatul medicului dvs. curant. 
- Nu folosiți acest aparat dacă manifestați sensibilitate sporită la lumina infraroșu sau dacă suferiți de edem. Dacă aveți 

nelămuriri cereți sfatul medicului.  
- Nu folosiți acest aparat dacă sunteți insensibil la lumina infraroșu și căldură din cauza unei boli (de ex. diabet în stadiu avansat) 

sau a utilizării analgezicelor. Dacă aveți nelămuriri cereți sfatul medicului.  
- Nu folosiți acest aparat dacă suferiți de boli asociate cu demielinizarea nervilor, precum sindromul de tunel carpian, scleroză 

multiplă și neuropatie cubitală. Dacă aveți nelămuriri cereți sfatul medicului.  
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- Nu folosiți acest aparat dacă aveți implantat un dispozitiv, în special dacă acesta este localizat în apropierea zonei tratate. Dacă 
aveți nelămuriri cereți sfatul medicului.  

- Dacă sunteți însărcinată nu folosiți acest aparat pentru a trata arii corporale apropiate de abdomen sau zona lombară; evitați 
supraîncălzirea acestor regiuni corporale. Dacă aveți nelămuriri cereți sfatul medicului.  

- Nu folosiți acest aparat dacă aveți umflături sau inflamații, deoarece căldura poate agrava aceste probleme de sănătate. Dacă 
aveți nelămuriri cereți sfatul medicului.  

- Nu folosiți acest aparat pe zone de piele iritate sau bolnave ori pe răni. Dacă aveți nelămuriri cereți sfatul medicului.  
- Nu folosiți acest aparat pentru a trata zonele din corp în care ați aplicat recent medicamente contra-iritante topice (creme sau 

unguente ce conțin de ex. mentol), deoarece se poate ajunge la o reacție inflamatorie moderată.  
 

Pericole  
- Dacă priza de perete la care conectați aparatul nu are o poziție fixă, atunci ștecărul aparatului se va încălzi. Verificați poziția 

corectă a prizei în perete.  
- Feriți aparatul de șocuri.  
- În caz de pană de curent scoateți aparatul din priză.  
- Instalați aparatul pe o suprafață stabilă, netedă. Pentru a evita supraîncălzirea asigurați-vă că există un spațiu liber de minim 

15 cm de jur împrejurul aparatului.  
- Nu suspendați aparatul pe tavan (fig. 5). 
- Nu atârnați aparatul pe perete (fig. 6). 
- Nu folosiți aparatul dacă temperatura camerei este mai mică de 10 °C sau mai mare de 35 °C.  
- Nu acoperiți aparatul în funcționare, de ex. cu o față de masă sau material textil.  
- Aparatul este echipat cu funcția automată de protecție la supraîncălzire. Dacă aparatul nu este răcit în mod corespunzător (de 

ex. din cauza acoperirii orificiilor de ventilare), atunci el se oprește automat. Scoateți ștecărul din priză și eliminați cauza 
supraîncălzirii. După ce aparatul s-a răcit el poate fi repus în funcțiune. În acest sens introduceți ștecărul în priză și apăsați 
întrerupătorul on/off.  

- Lăsați aparatul să se răcească cca. 15 minute înainte de a-l curăța sau depozita.  
- Dacă tocmai ați înotat sau ați făcut duș uscați pielea corpului în întregime înainte de a începe ședința de terapie cu acest aparat.  
- Între lumina infraroșu și obiectele sau materialele inflamabile trebuie să existe o distanță de siguranță de minim 45 cm.  
 

Câmpuri electromagnetice (EMF) 
Aparatele Philips îndeplinesc toate standardele și reglementările aplicabile expunerii la câmpul electromagnetic.  

 

Operații pregătitoare  
Nu atârnați aparatul pe un perete sau plafon.  
1. Desfășurați în întregime cablul de alimentare.  
2. Instalați aparatul pe o suprafață stabilă, netedă. Lăsați un spațiu liber de minim 15 cm de jur-împrejurul aparatului pentru a 

evita supraîncălzirea.  
 

Utilizarea aparatului 
Efecte InfraPhil  
InfraPhil generează lumina infra-roșu care penetrează pielea în profunzime și încălzește țesuturile. Căldura modulează semnalele 
neuronale trimise spre creier, ceea ce duce la diminuarea durerii. De asemenea, căldura stimulează circulația sângelui și dilată 
vasele de sânge, ceea ce accelerează transportul substanțelor necesare pentru repararea și hrănirea țesuturilor din corp. Mai mult, 
lumina infra-roșu accelerează procesele metabolice și stimulează eliminarea substanțelor reziduale din corp. Deoarece căldura 
duce și la creșterea elasticității țesuturilor se diminuează rigiditatea articulațiilor, care devin mult mai flexibile.  
Din cauza tuturor acestor efecte InfraPhil poate duce la diminuarea temporară a durerilor cauzate de probleme musculare și 
articulare.  
 

Observație: Vă rugăm să citiți secțiunea „Avertismente” din capitolul „Important” și să urmați toate instrucțiunile prezentate aici 
privind utilizarea produsului.  
 

Aplicații 
Aplicații terapeutice  
InfraPhil este un dispozitiv care folosește terapia locală prin căldură. Aplicații terapeutice posibile:  
- Tratamentul durerilor musculare, durerilor articulare și a rigidității musculare, acute sau cronice.  
- Tratamentul durerilor lombare.  
 
Alte aplicații  
InfraPhil poate fi utilizat și în următoarele aplicații: 
- Relaxarea musculară 
- Prepararea pentru masaj  
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Utilizare InfraPhil  
1. Determinați distanța dintre corp și aparat: 

- Dacă tratați durerea musculară, atunci distanța dintre lampă și aria de tratat trebuie să fie de cca. 30 cm. Căldura trebuie 
să fie resimțită drept plăcută pe pielea pacientului. Dacă senzația de căldură devine prea intensă măriți distanța.  

2. Poziționarea corectă a aparatului. 
- Pentru a trata durerile lombare instalați aparatul pe o masă, la o distanță de cca. 30 cm (fig. 7). 
- Pentru a trata durerile de genunchi instalați aparatul pe o măsuță joasă. Așezați-vă pe un scaun, lângă măsuță, la o distanță 

de cca. 30 cm (fig. 8).  
3. Porniți aparatul prin rotirea bonetei din spate spre poziția I (fig. 9).  
4. Orientați fasciculul de lumină infra-roșu spre partea din corp care trebuie tratată (fig. 10). 
5. După încheierea tratamentului opriți aparatul.  
Nu priviți direct spre fasciculul de lumină emis de lampa în funcțiune. Închideți ochii.  
 

Durata tratamentului  
Durata tratamentului depinde de tipul de terapie și de persoana care are nevoie de terapie. Tratamentul unei singure articulații 
sau mușchi durează cca. 15 minute. Dacă este nevoie tratamentul poate fi repetat de mai multe ori pe zi. Prelungirea tratamentului 
peste durata de 15 minute nu duce la rezultate terapeutice mai bune. Pentru a crește eficiența terapiei puteți realiza zilnic mai 
multe ședințe de tratament pe o perioadă de mai multe zile consecutive. Dacă nu observați îmbunătățiri nici după 6 -8 tratamente, 
nu mai folosiți acest aparat și consultați un medic. În cazul bolilor cronice dispozitivul poate fi folosit pentru perioade mai lungi de 
timp, atâta vreme cât utilizatorii respectă instrucțiunile din secțiunea „Avertismente” din capitolul „Important”.  
 

Curățarea  

Înainte de a curăța aparatul scoateți ștecărul din priză și lăsați dispozitivul să se răcească timp de cca. 15 minute.  
Feriți aparatul de umiditate; apa nu are voie să pătrundă în interiorul aparatului. De asemenea, nu stropiți aparatul cu apă.  
Curățați aparatul cu o cârpă umezită în apă distilată sau alcool.  
 

Depozitarea  

1. Lăsați aparatul să se răcească timp de cca. 15 minute înainte de a-l depozita.  
2. Înfășurați cablul de alimentare în jurul compartimentului pentru depozitarea cablului (fig. 11).  
 

Înlocuirea sursei de lumină infra-roșu 
Înainte de a înlocui sursa de lumină infra-roșu scoateți ștecărul din priză și lăsați aparatul să se răcească timp de cca. 15 minute.  
- Pentru înlocuire folosiți o sursă de lumină infra-roșu de același tip (Philips, PAR38E/150W). 
- Comandați sursa de lumină de schimb de la un distribuitor Philips.  
- Sursa de alimentare nu trebuie să conțină substanțe dăunătoare mediului înconjurător. Lămpile uzate pot fi aruncate drept 

deșeu împreună cu gunoiul menajer.  
 

Eliminarea deșeurilor  
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale cu 
prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare și 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

Suport tehnic  
Pentru informații și suport tehnic vă rugăm să vizitați pagina de internet www.philips.com/support sau să citiți broșura tehnică 
disponibilă separat.  
 

Remedierea defecțiunilor  

În acest capitol vă prezentăm cele mai comune probleme care pot să apară în timpul utilizării acestui aparat. Dacă informațiile de 
mai jos nu vă ajută în remedierea defecțiunilor vă rugăm să vizitați pagina de internet www.philips.com/support și să accesați aici 
lista cu întrebări frecvente.  
 

Problemă Cauză posibilă Soluție 
Aparatul nu 
funcționează 

Ștecărul nu este introdus corect în 
priza de perete. 

Introduceți corect ștecărul în priză. 

 Pană de curent Conectați la priză un alt aparat pentru a verifica dacă priza este 
alimentată cu energie electrică. 

 Sursa de curent este defectă Înlocuiți sursa de lumină infraroșu (vezi capitolul „Înlocuirea sursei de 
lumină”) 

 Cablul de alimentare este defect Dacă cablul de alimentare este defect, atunci pentru a evita orice 
pericol acesta poate fi înlocuit numai de către un centru Philips, un 
atelier service autorizat Philips sau personal tehnic specializat. 
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Date tehnice  
 
Model      HP3616 
Tensiune nominală (V) Singapore/Europa/  230 V 
Bahrain/Statele Arabe Unite/Iordania 
Tensiune nominală (V) China/Hong Kong/  220 V 
Coreea/Regatul Arabiei Saudite/Liban   
Tensiune nominală (V) Malaezia/Qatar  240 V 
Tensiune nominală (V) Taiwan   110 V 
Frecvență nominală (Hz) China/Malaezia/  50 Hz 
Emiratele Arabe Unite/Bahrain/Qatar/Iordania/ 
Liban/Hong Kong/Singapore/Europa 
Frecvență nominală (Hz) Coreea/Taiwan/  60 Hz 
Regatul Arabiei Saudite 
 
Putere nominală de intrare   150 W 
Clasa      II (izolație dublă) 
Pătrundere apă      IPX0 
Tip IR      IR-A/B/C 
Iradiație      approx. 250 W/m2 
Dimensiuni câmp     30x20 cm2 
Tip baterie:      nu se aplică 
 
Condiții de funcționare 
Temperatura     +10°C la +35°C 
Umiditate relativă    30% la 90% 
 
Condiții de depozitare     
Temperatura      -20°C la +50°C 
Umiditatea relativă    30% to 90% (fără condens) 

 
La cerere se pot obține schemele de conexiuni, lista cu părțile componente și alte date tehnice. Utilizatorii acestui aparat trebuie 
să ia măsuri pentru a preveni apariția interferențelor electromagnetice sau a altor tipuri de interferențe între acest aparat și alte 
dispozitive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Philips Consumer Lifestyle BV 
(Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Olanda). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2017 Philips Consumer Lifestyle BV & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


