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HUINFRA LÁMPA
modell: IPI – 01

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. 
Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elége-
dett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. 
Az útmutató fontos információkat tartalmaz 
a termék rendeltetésszerű használatával kap-
csolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a 
használati útmutatót, és őrizze meg későbbi 
áttekintésre is. Ha tovább ajándékozza a ter-
méket, mellékelje hozzá az útmutatót is.

I. AZ INFRAVÖRÖS HŐ HATÁSA
Az infravörös hő jótékony hatása jól ismert. 
Áthatol a bőrön, serkenti a vérkeringést, ez-
által növelve a hőmérsékletet, és enyhíti a 
kisebb izomfájdalmat, ellazítja az izmokat és 
segít megelőzni az ízületi merevséget. Java-
solt hátfájás, teniszkönyök, izommerevség és 
fájdalmak esetén. Nélkülözhetetlen segítség 
sportolóknak, fizikai vagy bármilyen aktív te-
vékenységet folytató személyeknek bármilyen 
életkorban.

II. HASZNÁLAT ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
1.  Állítsa a lámpát stabil felületre, csatlakoztas-

sa a fali aljzathoz és hagyja felmelegedni.
2.  Az infra lámpát olyan távolságban tartsa a 

kezelt testfelülettől, hogy a kezelés kellemes 
átmelegítést biztosítson, égető érzés nélkü. 

3.  Alkalmazza a kívánt testfelületen. Ha a hőfok 
kellemetlenné válik, tartsa távolabb a lám-
pát a felülettől. A kezelés kellemes meleget 
sugároz.

4.  Hagyja abba a kezelést, ha kellemetlen ér-
zést, bőrpírt, égő érzést vagy duzzanatot 
észlel a kezelt területen. Ne ismételje meg 
a kezelést, ha a terület továbbra is érzékeny. 
Az enyhe bőrpír normális jelenség, idővel 
eltűnik.

5.  A maximális hatás érdekében javasolt a 
lámpát legalább 5 percig használni. Ne al-
kalmazza az infravörös lámpát pár percnél 
tovább egyazon testfelületre.

6.  Használat után húzza ki a kábelt a fali alj-
zatból. Hagyja teljesen lehűlni, majd törölje 
tisztára a terméket benedvesített törlőken-
dővel. Ne használjon erős vegyi tisztítósze-
reket, mint pl. a benzin.

7.  Ne ejtse le a készüléket a padlóra. Az esés 
károsíthatja a lámpa generátorát.

8.  Ne rázza és ne mozgassa a bekapcsolt lám-
pát, megsérülhet az infravörös izzó.

III. FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁ-
SOK
1.  A készülék kizárólag személyes használatra 

kifejlesztett, nem alkalmas tömeges felhasz-
nálásra. A termék nem alkalmas kültéri hasz-
nálatra.

2.  Az áramütés elkerülése végett ne használja 
a lámpát nedves környezetben és ne nyúl-
jon hozzá nedves kézzel.

3. Ne merítse víz alá a terméket.
4.  Ügyeljen rá, hogy a termék mindig száraz 

maradjon, ne használja nedves környezet-
ben.

5.  Ne használja tovább a terméket, ha a termék 
vagy a kábel megsérült.

6.  Ne rángassa a lámpát a kábelnél fogva, ne 
használja tartóként a kábelt, ne feszítse ki és 
ne gabalyítsa össze a kábelt.

7.  A túlforrósodás, égetés és tűzveszély elke-
rülése végett a lámpát mindig az útmuta-
tásoknak megfelelően használja és soha ne 
aludjon el használat közben. A készülék kö-
rül ne legyenek takarók és egyéb akadályok.

8.  Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekap-
csolt készüléket. 

9.  Gyermekek és idősek csak felnőtt személy 
gondos odafigyelése mellett használhatják 
a készüléket.

IV. FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
1.  A túlzásba vitt alkalmazás vagy a bőrfelület-

hez túl közel tartott lámpa égési sérüléseket 
okozhat. Ne alkalmazza a lámpát sérült és 
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fokozottan érzékeny testfelületeken
2.  Arc kezelésekor mindig tartsa lehunyva a 

szemét. 
3.  Semmi esetre ne alkalmazza a lámpát  a 

következő problémák esetén: tuberkulózis, 
jó- és rosszindulatú daganatok, vérzés, bőr-
gyulladás, visszérgyulladás és trombózis, 
sérült bőr, visszér és a rossz vérkeringés. Ne 
alkalmazza kisgyermekeken és várandós nő-
kön.

4.  Intim testrészeken nem alkalmazható. Ne 
alkalmazza sebeken. Ha nem biztos benne, 
hogy egy adott probléma esetén alkalmaz-
ható-e a készülék, kérjen tanácsot kezelőor-
vosától.

5.  Ne alkalmazza nedves testfelületeken és 
alvó személyeken.

6.  Ne használja egyszerre 30 percnél hosszabb 
ideig a készüléket.

7.  Ne engedje, hogy a készüléket szakképzet-
len személy javítsa. A szükséges javíttatásért 
forduljon szakszervizhez.

8.  Ha a kábel megsérült, a szükséges javítást 
szakszervizben végeztesse.

9.  Ha az izzó megsérült, cserélje ki azonos típu-
sú új izzóra.

V. MŰSZAKI JELLEMZŐK
Feszültség: ~230V
Frekvencia: 50Hz
Teljesítmény: 100W

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus
berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a tel-
jes megrongálódás után, amikor a javítása 
már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a 
háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét 
alapanyagai szerint és a környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelően adja le az egyes anya-
gokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a ter-
mészeti értékek és az emberi egészség megőr-
zéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás 
súlyosan károsíthat. További információkról ér-
deklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen 

vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi 
előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után. 

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bár-
milyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használa-
ti útmutatóban leírtakat.
A használati útmutatóval eltérő, helytelen 
használat és mindennemű sajátkezű javítás 
esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező 

természetes alkatrészkopásra, elhasználó-
dásra

•  a nem megfelelő karbantartás következté-
ben fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, 
tárolás stb.)

•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klima-
tikus hatások, poros környezet, nem rendel-
tetésszerű használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset 
következtében keletkezett mechanikus sérü-
lésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem 
megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatré-
szek használata során fellépő meghibásodá-
sokra.

A reklamációra visszaküldött termékek eseté-
ben a nem megfelelően bebiztosított szállítási 
körülmények során fellépő meghibásodáso-
kért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató meg-
változtatására a termék továbbfejlesztése 
céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hi-
bákért. Az ábrákon szereplő modell különböz-
het a valódi terméktől.


