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ROMÂNĂ

Conţinut

1. Prezentare
Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de 
calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, 
terapie, masaj şi aer.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Utilizare
Lampa infraroşu este destinată exclusiv tratării prin iradiere a corpului uman. 
Prin iradierea cu unde infraroşii, căldura este transportată către om. Circulaţia la nivelul pielii asupra 
căreia se acţionează este intensificată. Modul în care căldura poate fi utilizată chiar şi împotriva du-
rerilor de intensitate medie şi senzaţia de ameliorare pe care aceasta o oferă de foarte multe ori sunt 
deja fapte informaţii cunoscute. Lampa infraroşu vă pune la dispoziţie această căldură într-un mod 
foarte eficient, razele infraroşii pătrunzând adânc în ţesut, prin piele.

Pachet de livrare:   Lampă infraroşu
Prezentele instrucţiuni de utilizare

       Indicaţie: Limitarea garanţiei
 Becul cu infraroşu inclus - precum şi toate celelalte becuri - nu este (sunt) inclus(e) în garanţie.

2. Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri sunt folosite în instrucţiunile de utilizare sau la nivelul aparatului.

Ţineţi cont de instrucţiunile 
de utilizare

A se proteja împotriva umezelii

Aparat din clasa de 
protecţie II

Indicaţie

Indicaţie privind informaţii impor-
tante

 
Atenţie, suprafaţă fierbinte Producător

Avertizare

Indicaţie de avertizare pri-
vind pericolele de rănire sau 
pericolele pentru sănătatea 
dumneavoastră.

Eliminare în conformitate cu preve-
derile Directivei CE – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) 
privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice.

Atenţie

Indicaţie de siguranţă pri-
vind posibile defecţiuni ale 
aparatului/accesoriilor.

0,8 m0,8 m
Distanţa dintre lampa infraroşu şi 
partea corpului supusă iradierii
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LOT
Cod de lot Conformitatea produselor cu stan-

dardele din Rusia

Marcaj CE

3. Indicaţii
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru consultarea 
ulterioară, să le puneţi la dispoziţia altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.

Instrucţiuni de siguranţă
       Avertizare

• Lampa infraroşu este destinată exclusiv tratării prin iradiere a corpului uman.
•  Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aparatul şi accesoriile nu prezintă defecţiuni vizibile şi că 

sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveţi îndoieli, nu utilizaţi apa-
ratul şi adresaţi-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienţi.

• Asiguraţi-vă că aparatul este bine fixat şi se află pe o suprafaţă plană.
•  Carcasa lămpii şi radiatorul de raze infraroşii se încălzesc puternic în timpul funcţionării. Atin-

gerea poate provoca arsuri! Lăsaţi întotdeauna lampa să se răcească înainte de a o atinge.
•  Distanţa care trebuie păstrată între obiectele inflamabile şi emiţătorul de infraroşii este de mi-

nim 1,0 m. Nu suspendaţi aparatul de perete sau de tavan.
• Aparatul trebuie racordat numai la tensiunea indicată pe plăcuţa de identificare.
• Nu scufundaţi aparatul în apă şi nu îl utilizaţi în încăperi cu nivel ridicat de umiditate.
•  Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilităţi fizice, 

senzoriale sau psihice limitate sau care nu deţin experienţă şi/sau cunoştinţe suficiente, cu 
excepţia cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor 
sau când primesc indicaţii din partea acesteia cu privire la modul de utilizare a aparatului.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu acest aparat.
•  Lucrările de curăţare şi întreţinere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi 

supravegheaţi.
•  A nu fi utilizat pe persoane care nu reacţionează la căldură.  

În următoarele cazuri, sensibilitatea la căldură poate fi mai mică sau mai mare:
 ― în cazul pacienţilor diabetici,
 ― în cazul persoanelor care suferă de somnolenţă, demenţă sau de dificultăţi de concentrare, 
 ― în cazul persoanelor cu modificări dermatologice cauzate de boli, 
 ― în cazul persoanelor cu cicatrice în zona care urmează să fie tratată,
 ― în cazul persoanelor care suferă de alergii,
 ― în cazul copiilor şi bătrânilor, 
 ― În urma administrării de medicamente sau consumului de alcool.

• În cazul inflamaţiilor acute, se va recurge la iradiere doar în urma consultării medicului.
• Limitaţi întotdeauna durata de utilizare şi verificaţi reacţia pielii.
•  Medicamentele, produsele cosmetice sau alimentele pot determina în anumite cazuri o 

reacţie de hipersensibilitate sau alergică a pielii. În acest caz trebuie să se oprească imediat 
iradierea.

• Nu adormiţi niciodată pe perioada iradierii!
• Utilizarea prelungită poate avea drept rezultat arsuri ale pielii.
• Nu atingeţi şi nu deşurubaţi emiţătorul de infraroşii dacă aparatul este în priză.
•  Copiii nu recunosc pericolele la care se expun prin contactul cu aparatele electrice. Luaţi 

toate măsurile de precauţie pentru a nu lăsa copiii să folosească aparatul în mod nesuprave-
gheat.

• Aparatul va fi folosit numai sub supraveghere.
• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de sufocare!).
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• Aparatul nu trebuie acoperit, învelit sau împachetat atunci când este cald.
• Scoateţi ştecherul din priză şi lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a pune mâna pe el.
•  Aparatul nu trebuie atins cu mâinile ude, dacă se află în priză; nu este permisă sub nicio 

formă stropirea aparatului cu apă. Aparatul poate fi utilizat numai dacă este complet uscat.
•  Protejaţi aparatul împotriva şocurilor puternice. În această categorie este inclusă şi ampla-

sarea dură.
• Nu scoateţi ştecărul prin priză trăgând de cablu.
•  În cazul apariţiei unor defecte sau a unor defecţiuni de funcţionare, scoateţi imediat aparatul 

din priză. 
•  În situaţia în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, este necesară înlocuirea 

acestuia de către producător sau de un centru autorizat de relaţii cu clienţii pentru a se evita 
rănirea.

•  Deconectarea de la reţeaua de alimentare este garantată numai dacă se scoate ştecărul din 
priză.

•  În cazul bebeluşilor şi copiilor există pericolul de ştrangulare prin înfăşurarea în cablul de 
alimentare.

Indicaţii generale
        Atenţie

• Produsul este adecvat numai pentru iluminarea spaţiilor din domeniul privat.
•  Acest aparat nu este destinat utilizării în scopuri comerciale sau clinice, fiind conceput exclu-

siv pentru uzul propriu în domeniul privat!
•  Dacă există dubii de orice natură privind starea de sănătate, consultaţi medicul 

dumneavoastră de familie!
• Înaintea folosirii aparatului se va îndepărta întregul ambalaj.
•  Becurile nu sunt acoperite de garanţie

Reparaţii
        Atenţie

•  Nu este permis să deschideţi aparatul. Vă rugăm să nu încercaţi să reparaţi aparatul pe cont 
propriu. Consecinţa unui astfel de demers ar putea fi reprezentată de producerea de răniri 
grave. În caz de nerespectare pierdeţi garanţia.

• Pentru efectuarea reparaţiilor, contactaţi serviciul pentru clienţi sau un comerciant autorizat.

4. Descrierea aparatului

3

1 6 5
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2 1. Bec
2. Suport
3. Picior
4. Tasta de Pornire/Oprire + tasta timer
5. Afişaj LED timer
6. Primul LED = indicator de disponibilitate/stand-by
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5. Punerea în funcţiune
Amplasare
Scoateţi aparatul din ambalaj. Îndepărtaţi toate materiale de ambalare ale aparatului înainte de utili-
zare. Verificaţi înainte de utilizare dacă emiţătorul de infraroşii este complet înşurubat. Amplasaţi-l pe 
o suprafaţă plană. Aparatul are un suport mobil. Ajustaţi unghiul de înclinare a ecranului luminos în 
funcţie de necesităţile dumneavoastră individuale.

Conexiune la reţea
Aparatul poate fi racordat numai la tensiunea de reţea indicată pe plăcuţa de fabricaţie. 

       Indicaţie:
• Asiguraţi-vă că există o priză în apropierea locului de amplasare.
• Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să nu existe riscul împiedicării de acesta.

6. Utilizare
1 Pornirea lămpii

 Pentru realizarea conexiunii la reţea, introduceţi ştecărul complet în priză. După cuplare, 
LED-ul indică intermitent „5 min“. Acesta este afişajul de disponibilitate (stand-by). Apăsaţi 
tasta Pornire/Oprire (4) o dată pentru a porni aparatul.

2 Bucuraţi-vă de lumină
Ţineţi ochii închişi atunci când undele acţionează asupra feţei pentru a evita vătămarea ochi-
lor (nu priviţi direct în lumina infraroşie).
Durata de utilizare recomandată este de max. 15 minute şi trebuie să se limiteze la cel mult 
două utilizări zilnice. Vă recomandăm să alegeţi la început o durată mai scurtă de iradiere. 
Pielea anumitor persoane poate fi extrem de sensibilă la iradierea cu raze infraroşii (putând 
să apară, de exemplu, roşeaţă accentuată, băşici, prurit, transpiraţie excesivă), existând po-
sibilitatea de a dezvolta reacţii alergice chiar şi la utilizarea corespunzătoare a aparatului.

3 Afişaj LED/Timer
Lampa infraroşu IL 35 vă indică durata de tratament actuală cu ajutorul a 3 LED-uri. 
Timpul de tratament poate fi setat în următoarele 3 trepte.
Pentru a activa timer-ul, apăsaţi tasta Pornire/Oprire (4), până când este indicată perioada 
dorită pentru timer. 
Perioadele sunt reprezentate astfel:
Timp de utilizare Numărul de LED-uri aprinse
 5 minute 1
10 minute 2
15 minute 3

La expirarea timpului setat, lampa se opreşte automat. Pentru a opri lampa mai devreme, 
manual, apăsaţi o dată sau de mai multe ori tasta Pornire/Oprire (4). până când numai LED-
ul „5 min” se aprinde intermitent, toate celelalte LED-uri şi sursa de iradiere s-au stins.

4 Care sunt aspectele de care trebuie să ţineţi cont
Distanţa dintre radiatorul de raze infraroşii şi partea corpului supusă iradierii nu trebuie să fie 
mai mică decât următoarele valori: minim 80 cm

În principiu se aplică următoarele:
Verificaţi în mod regulat pielea supusă iradierii. La apariţia simptomelor de sensibilitate acută 
sau a reacţiilor alergice, întrerupeţi imediat tratamentul şi consultaţi un medic.
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5 Oprirea lămpii
ATENŢIE!
Lampa este încinsă după utilizare. Lăsaţi lampa pentru început să se răcească suficient 
înainte de demontarea şi / sau ambalarea acesteia!
Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele: cablul de alimentare nu trebuie înfăşurat în jurul 
lămpii infraroşu când o depozitaţi sau când este funcţiune!
După utilizare, scoateţi ştecherul din priză pentru a decupla complet aparatul.

7. Înlocuirea radiatorului de raze infraroşii
Înainte de curăţare şi la schimbarea emiţătorului de infraroşii aparatul trebuie să fie oprit, scos din 
priză şi rece. 
Vă rugăm să reţineţi că radiatorul de raze infraroşii trebuie înlocuit doar cu un radiator de rezervă 
original.

Radiator de rezervă/tip: Date tehnice: Număr de articol:
Infrared PAR 38 (150 W) 230V ~ 50 Hz 616.51

       Avertizare
• Nu atingeţi şi nu deşurubaţi emiţătorul de infraroşii dacă aparatul este în priză.
• Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică pentru a evita pericolul de electrocutare. 
•  Pentru asigurarea protecţiei mediului, este interzisă eliminarea aparatului cu reziduurile mena-

jere.

8. Curăţarea şi întreţinerea aparatului
Aparatul trebuie curăţat periodic.
        Atenţie

 Pentru evitarea apariţiei mirosurilor din cauza scamelor şi a prafului, recomandăm efectuarea unei curăţări 
automate a aparatului:
•  Înainte de fiecare operaţie de curăţare şi la înlocuirea radiatorului de raze infraroşii, aparatul 

trebuie să fie oprit, ştecărul trebuie scos din priză şi răcit. 
•  Evitaţi pătrunderea apei în interiorul aparatului!
•  Nu spălaţi niciodată aparatul în maşina de spălat vase! 

Pentru curăţare utilizaţi o cârpă umedă pe care puteţi aplica, dacă este necesar, puţin deter-
gent de vase.

•  Nu utilizaţi agenţi de curăţare puternici şi nu ţineţi niciodată aparatul sub apă. 
Aparatul nu trebuie atins cu mâinile ude, dacă se află în priză; nu este permisă sub nicio 
formă stropirea aparatului cu apă. 

• Aparatul poate fi utilizat numai dacă este complet uscat.

9. Eliminarea ca deşeu
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la fina-
lul duratei de viaţă. 
Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din ţara 
dumneavoastră. Eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi.
Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale responsabile pentru eliminarea deşeurilor.
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10. Date tehnice
Conexiune la reţea 220-230 V~ / 50-60 Hz
Consum de putere 150 W
Dimensiuni (L x H x Ad) 145 x 220 x 175 mm
Greutate cca. 800 g
Condiţii de funcţionare Temperatură: +5°C până la +35°C umiditate relativă a aerului: 

15%-93%
Condiţii de depozitare şi trans-
port

Temperatură: -25°C până la +70°C umiditate relativă a aeru-
lui: până la 93%

Consum în stand-by < 0,5 Watt
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