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LAMPĂ INFRAROŞU 100 W IL 11 
Cod produs: 860307 

 

 
 
1. Domeniul de utilizare 
Expunerea  la  lampa  cu  infraroşu  este  recomandată  doar 
pentru corpul uman. 
Radiația cu  infraroşu  transmite căldură organismului uman. 
Irigarea sanguină din zona pielii aflate sub razele infraroşii se 
intensifică,  iar metabolismul  aceleiaşi  zonei  creşte.  Lumina 
infraroşie  exercită  un  efect  de  stimulare  asupra  corpului, 
sprijinind  în  mod  direct  procesele  de  vindecare.  Această 
lumină  poate  fi  utilizată,  de  exemplu,  ca  terapie 
complementară  în  tratamentul  bolilor  urechilor,  nasului  şi 
gâtului, precum şi pentru îngrijirea tenului sau pielii corpului, 
în special în cazul unei piei cu impurități. 
În  cazul  în  care  doriți  să  utilizați  lampa  în  scop  medical, 
cereți sfatul medicului de familie. 
 
 

2. Utilizarea 
Îndepărtați  toate  materialele  de  ambalaj  de  pe  produs. 
Înainte de a o pune  în  funcțiune verificați dacă  lampa este 
fixată bine. De asemenea, aveți grijă ca lampa să fie aşezată 
întotdeauna pe o suprafață stabilă. Distanța dintre  lampă şi 
partea  corpului  care  trebuie  iradiată  nu  trebuie  să 
depăşească următoarele: 

IL 11: cel puțin 60 cm (24 in) 
IL 21: cel puțin 80 cm (32 in) 

Închideți  ochii  întotdeauna  pe  parcursul  iradierii.  Durata 
recomandată a tratamentului este de maximi 12 minute. 
Vă recomandăm să  începeți cu o perioadă de expunere mai 
mică. Unele  persoane  pot  avea  pielea  foarte  sensibilă  (de 
pildă,  înroşire, cu băşicuțe, mâncărimi, transpirație excesivă 
etc.)  sau  reacții  alergice,  chiar  dacă  lampa  este  utilizată 
corect.  Examinați  regulat  partea  expusă  la  infraroşii.  Dacă 
apare vreun semn de alergie sau iritație, întrerupeți imediat 
utilizarea lămpii şi consultați un medic.  
Lampa are un abajur reglabil. Există 5 poziții de înclinare a lui 
conform dorințelor dvs. 
 
 
 

 

3. Curățarea/înlocuirea becului lămpii 
Întotdeauna,  înainte de  curățare  sau de  înlocuirea becului, 
aparatul trebuie oprit, deconectat de la priză şi răcit. 
Aparatul  poate  fi  curățat  cu  o  cârpă  umedă.  Nu  utilizați 
agenți care conțin solvenți. Aveți grijă ca apa să nu  intre  în 
aparat. Folosiți din nou aparatul doar când este bine uscat. 
Înlocuiți becul cu unul de acelaşi tip şi producător.  
 

Tip Tip bec Specificații  Explicația simbolurilor

IL11 Infraroşu 
R95 E (100 
W) 

230 V – 50 
Hz 

Notă ‐ citiți 
instrucțiunile de 
utilizare 
Aplicație tip B 

Protecție clasa II 

IL21 Infraroşu 
PAR 38 E 
(150 W) 

230 V – 50 
Hz 

 
 

Informații importante 
Vă rugăm păstrați‐le pentru referințe ulterioare 
Vă rugăm citiți cu atenție aceste informații şi țineți‐
le la îndemână pentru alți utilizatori. 

 Carcasa şi abajurul  lămpii se  încălzesc puternic  în timpul 
utilizării.  Există  risc  de  ardere  dacă  le  atingeți.  Lăsați 
lampa să se răcească înainte să puneți mâna pe ea. 

 Îndepărtați  toate  materialele  de  ambalaj  înainte  de  a 
folosi lampa. 

 Aparatul  poate  fi  conectat  la  priză  conform  indicațiilor 
menționate pe baza acestuia. 

 Dacă  folosiți  lampa  pentru  față,  închideți  ochii 
întotdeauna pentru a‐i proteja (nu priviți niciodată direct 
spre lampă). 

 Nu  trebuie  folosită  în  cazul  unor  persoane  sensibile  la 
căldură. 

 Sensibilitatea  la  căldură  poate  creşte  sau  scădea  în 
următoarele situații: 
- pacienți cu diabet 
- persoane  cu  insomnii,  demență  sau  dificultăți  de 
concentrare 
- persoane cu probleme ale pielii 
- persoane cu alergii 
- după consumul de medicamente sau alcool 

 În cazul unui proces acut inflamator, lampa cu radiații nu 
mai trebuie folosită şi trebui să vă adresați unui medic.  

 Limitați  perioada  de  utilizare  şi  verificați  întotdeauna 
reacția asupra pielii în anumite condiții.  

 Medicamentele,  cosmeticele  sau mâncarea pot duce  în 
anumite  condiții  la  reacții  alergice  sau  iritări.  În  aceste 
situații, nu folosiți lampa. 

 Dacă  lampa  este  utilizată  continuu,  aveți  grijă  la  unele 
aspecte:  nu  adormiți  niciodată  pe  parcursul  utilizării 
acesteia. 

 Utilizarea îndelungată poate provoca arsuri. 

 Nu atingeți becul cu infraroşu când lampa este pornită şi 
nu‐l deşurubați dacă  aparatul nu este deconectat de  la 
priză.  

 Copiii  nu  înțeleg  riscurile  asociate  aparatelor  electrice! 
Aveți grijă ca aparatul să nu fie utilizat impropriu de către 
copii  fără o  supraveghere adecvată. Nu acoperiți  lampa 
când este caldă. 
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 Întotdeauna deconectați  lampa de  la priză  şi  lăsați‐o  să 
se răcească înainte s‐o atingeți. 

 Obiectele  inflamabile  trebuie  ținute  la  distanță  de  cel 
puțin 1m de  lampă. Nu  atârnați  aparatul pe  zid  sau pe 
plafon. 

 Nu atingeți aparatul cu mâinile ude când este conectat la 
priză.  De  asemenea,  nu  pulverizați  apă  pe  aparat. 
Folosiți‐l numai când este complet uscat. 

 Protejați aparatul de cădere sau impact. 

 În  cazul  în  care  cablu  sau  carcasa  sunt  deteriorate,  vă 
rugăm adresați‐vă unui specialist. 

 Becul nu este acoperit de garanție. 

 Deconectarea  de  la  curent  este  garantată  doar  dacă 
aparatul este scos din priză. 

 
 

Eliminarea deşeurilor 
Vă rugăm aruncați aparatul conform directivei 2002/96/EG – 
WEEE Waste Electrical an Electronic Equipment  (Eliminarea 
echipamentelor  electrice  şi  electronice).  Dacă  aveți  cereri 
speciale,  vă  rugăm  adresați‐le  autorităților  locale 
responsabile de eliminarea deşeurilor. 
 
 
 
 
 
Aceste  instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România)  şi Beurer GmbH  (Soeflinger Strasse 
218, 89077 Ulm, Germania). 
Toate drepturile,  inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, 
de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare 
a  datelor,  necesită  în  prealabil  aprobarea  scrisă  a  editorului.  Retipărirea,  chiar  şi  parțială,  este 
interzisă. Aceste  instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului  la data tipăririi 
manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiințare prealabilă. 
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