
LAMPA NA PODCZERWIEŃ (IR)
model: IPI – 01

PL
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie 
zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza 
instrukcja obsługi jest integralną częścią 
produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia 
dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. 
Przekazując produkt innemu użytkownikowi, 
należy przekazać mu także instrukcję obsługi. 
Instrukcję należy zachować, aby móc z niej 
skorzystać w dowolnym momencie!
I. ZALETY CIEPŁA PODCZERWONEGO
Korzystne oddziaływanie ciepła 
podczerwonego na organizm ludzki zostało 
bardzo dobrze poznane. Przenika ono przez 
skórę i stymuluje krążenie krwi, dzięki czemu 
rośnie temperatura ciała przynosząc ulgę w 
przypadku słabego bólu mięśni poprzez ich 
rozluźnienie a także łagodzi bóle stawów. 
Zalecane w przypadku bólu pleców, objawów 
łokcia tenisisty, bólu i zesztywnienia mięśni. Nie 
zalecane dla kulturystów, osób wykonujących 
prace ogrodnicze oraz dla osób w dowolnym 
wieku preferujących aktywny tryb życia.
II. SPOSÓB UŻYCIA I OSTRZEŻENIA
1. Postaw lampę na stabilnym podłożu, 

podłącz do sieci elektrycznej i poczekaj aż 
się rozgrzeje.

2. Odległość naświetlanego fragmentu ciała 
od powierzchni lampy powinna być tak 
dobrana, żeby lampa dobrze rozgrzewała 
skórę, a jednocześnie nie było odczuwalne 
nieprzyjemne uczucie pieczenia.

3. Należy naświetlać tylko wybrany fragment. 
Gdy podczas naświetlania będziesz 
odczuwać dyskomfort, spróbuj zwiększyć 
odległość lampy od ciała. Naświetlanie 
powinno być źródłem przyjemnego ciepła.

4. Naświetlanie należy natychmiast 
przerwać, gdy zaczniesz odczuwać 
dyskomfort, pieczenie oraz, gdy pojawi 
się zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu 
naświetlania. Nie wolno ponawiać, jeżeli 
naświetlany obszar jest wrażliwy na dotyk. 
Niektóre zaczerwienienia mogą być 
normalną reakcją i z czasem znikają.

5. Aby uzyskać zadowalający efekt, należy 
naświetlać wybrany fragment ciała przez 
ok. 5 minut. Nie wolno naświetlać danego 

fragmentu przez okres dłuższy niż kilka minut.
6. Po zakończeniu naświetlania należy 

odłączyć lampę od sieci elektrycznej. 
Następnie należy pozostawić ją do 
wystygnięcia i przetrzeć wilgotną szmatką. 
Do czyszczenia nie wolno używać 
agresywnych środków czyszczących takich, 
jak np. benzyna.

7. Nie wolno dopuścić do upadku lampy. 
Uderzenie w podłoże może uszkodzić 
promiennik światła podczerwonego.

8. Nie wolno potrząsać załączoną lampą 
ani jej przenosić, aby nie doprowadzić do 
uszkodzenia promiennika.

III. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA
1. Urządzenie jest przeznaczone do 

użytku domowego, nie nadaje się do 
celów komercyjnych. Nie wolno używać 
urządzenia na wolnym powietrzu.

2. Nie wolno używać po kąpieli ani 
chwytać mokrymi dłońmi, ponieważ 
istnieje zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym.

3. Nie wolno zanurzać lampy w wodzie.
4. Urządzenie musi być zawsze suche, nie 

wolno używać go w wilgotnym otoczeniu.
5. Nie wolno używać urządzenia z 

uszkodzonym przewodem zasilającym.
6. Nie wolno naciągać przewodu zasilającego, 

skręcać go ani przenosić lampy trzymając 
za przewód zasilający.

7. Nie wolno zasypiać podczas naświetlania, 
należy używać lampy zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, 
aby nie doprowadzić do przegrzania 
lub poparzenia oraz powstania pożaru. 
Koce i inne materiały tekstylne powinny 
znajdować się w bezpiecznej odległości od 
załączonej lampy.

8. Nie wolno pozostawiać załączonego 
urządzenia bez nadzoru.

9. Dzieci i osoby zaawansowane wiekowo 
powinny zawsze korzystać z urządzenia 
pod nadzorem.

IV. WAŻNE OSTRZEŻENIA
1. Zbyt długie naświetlanie lub za 
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mała odległość lampy od ciała mogą 
być przyczyną poparzeń. Nie wolno 
naświetlać nadwrażliwych obszarów lub 
podrażnionych fragmentów skóry.

2. Podczas naświetlania fragmentów twarzy, 
należy mieć zawsze zamknięte oczy.

3. Pod żadnym pozorem nie wolno 
używać lampy, gdy mamy do czynienia 
z następującymi schorzeniami: gruźlica, 
nowotwory łagodne i złośliwe, krwawienie, 
zapalenie skóry, zapalenie żył i zakrzepica, 
otwarte rany skóry, żylaki oraz problemy z 
krążeniem krwi. Nie wolno naświetlać skóry 
dzieci oraz kobiet w ciąży.

4. Nie wolno naświetlać intymnych części 
ciała. Nie wolno naświetlać guzów i narośli. 
Gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, 
należy skonsultować możliwość 
naświetlania z lekarzem domowym.

5. Nie wolno naświetlać mokrych fragmentów 
ciała ani osób śpiących.

6. Nie wolno używać nieprzerwanie przez 
okres dłuższy niż 30 minut.

7. Nie wolno samemu naprawiać 
urządzenia, czynności te należy zlecać 
wykwalifikowanemu serwisowi.

8. Po zauważeniu uszkodzenia przewodu 
zasilającego, należy natychmiast go wymienić.

9. Rozbitą żarówkę należy wymienić na nową 
tego samego typu.

PARAMETRY TECZNICZNE
Napięcie zasilania: ~230V
Częstotliwość: 50Hz
Moc: 100W
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu 
lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać 
produktu do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy 
oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, 
gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz 
zachować cenne zasoby przyrodnicze 
i wspomagasz prewencję przeciw 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi 
na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, 
na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa 

utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów 
wymagaj od lokalnego urzędu lub w 
najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W 
przypadku nieprawidłowej likwidacji tego 
rodzaju odpadów może zostać nałożona kara 
zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, 
że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy 
przestrzegać zasad zawartych w niniejszej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli wprowadzono zmiany 
w produkcie lub nie stosowano się do 
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących 

produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze 

standardową konserwacją produktu (np. 
czyszczenie, wymiana elementów zużywających 
się podczas normalnego użytkowania),

- usterek spowodowanych wpływem 
warunków zewnętrznych (np. warunki 
atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w 
związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,

- uszkodzeń powstałych w wyniku 
niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób nie zgodny z 
instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części 
zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,

- uszkodzeń spowodowanych używaniem 
nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym 
produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego 
produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel. 
Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania ewentualnych zmian w 
instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy 
powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą 
odbiegać od rzeczywistości w zależności od 
modelu produktu.
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