
H Infravörös lámpa
 Használati utasítás

0344

IL 11
IL 21 H

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



2

Alkalmazás
Ez az infravörös sugárzó kizárólag emberi test besugárzására alkalmazható.
Az infravörös fénysugárzás útján hőt közöl az emberi szervezettel. A besugárzott bőrfelületen fokozó-
dik a véráramlás, és a megnövelt hőmérsékletű területen növekszik az anyagcsere forgalom. A testet 
az infravörös fény hatásmódja gyógyulásra serkenti; a gyógyulás folyamata célzottan segíthető elő.
Az infravörös fény kiegészítő terápiaként alkalmazható pl. a fül, orr és gége megbetegedése esetén, 
valamint az arcés szépségápolás elősegítésére, elsősorban nem tiszta bőrön.
Használat előtt kérje ki háziorvosa véleményét, hogy az adott esetben az alkalmazás gyógyászatilag 
indokolte.

Használat
A készülék használata előtt távolítson el minden csomagolóanyagot. Használat előtt ellenőrizze, 
hogy az infravörös sugárzó teljesen be van-e csavarozva. Mindig ügyeljen a készülék biztonságos 
és vízszintes elhelyezésére.
Az infravörös sugárzó és a besugárzott testrész között a távolság nem haladhatja meg a következő
értékeket:
IL11:  legalább 60 cm,  IL21:  legalább 80 cm
Amikor az arcát sugározza, hunyja be a szemét! A kezelés időtartama legfeljebb 12 perc lehet!
Javasoljuk, hogy kezdetben válasszon rövidebb besugárzási időt.
Egyes felhasználók azonban a készülék helyes használata mellett is túlérzékenységgel vagy allergiás 
tünetekkel (pl. fokozott bőrpír, hólyagosodás, viszketegség, erős izzadás) reagálhatnak a hő-be-
sugárzásra.
Rendszeresen ellenőrizze a bőrén a besugárzás helyét!
Túlérzékenység vagy allergiás tünetek esetén azonnal hagyja abba a besugárzást, és forduljon orvoshoz.
A készülékhez állítható lámpaernyő tartozik. A négy használati pozíció lehetővé teszi az infravörös 
sugárzó egyéni, a használathoz igazodó beállítását. A 5 döntési pozíció lehetővé teszi, hogy egyéni-
leg és igényének megfelelően állítsa be az infrasugárzót.

Tisztítás/az infravörös sugárzó cseréje
Minden tisztítás előtt és az infravörös sugárzó cseréje esetén a készüléket ki kell kapcsolni, le kell 
választani a hálózatról és meg kell várni, amíg kihűl.
A készülék nedves ronggyal tisztítható. Ügyeljen arra, hogy víz ne hatolhasson a készülék belsejébe. 
Csak akkor vegye ismét használatba a készüléket, ha az teljesen száraz.
Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy az infravörös sugárzót csak eredeti típusúra szabad kicserélni.
Készülék:  Pótsugárzó/típus:  Műszaki adatok: Jelmagyarázat:
IL 11  Infrared R95 E (100 W)  230V ~ 50 Hz  Figyelem – kérjük, olvassa el a   
     használati utasítást!
IL 21  Infrared PAR 38 E (150 W) 230V ~ 50 Hz     B típus
       II-es védelmi osztályba tartozó   
       készülék.

Fontos utasítások – őrizze meg későbbi 
használatra

Tanulmányozza át alaposan az utasításokat, és tegye mások számára is hozzáférhetővé őket, akik a 
készüléket használják.
• A lámpaház és az infrasugárzó használat közben erősen felmelegszik. Érintés esetén égésveszély 

áll fenn! Először mindig hagyja lehűlni a lámpát, mielőtt hozzáér!
• A készülék használata előtt mindennemű csomagolóanyagot el kell távolítani.
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• A készüléket csak a típustáblán feltüntetett hálózati feszültségre szabad csatlakoztatni.
• Az arc besugárzásakor mindig hunyja be a szemét, hogy elkerülje a szem sérülését (ne nézzen 

közvetlenül az infravörös fénybe).
• A készüléket hőre érzékeny személyek nem használhatják.
 A hőérzet a következő esetekben mérséklődhet vagy fokozódhat:
 – diabétesz betegeknél,
 – aluszékony, demenciás vagy koncentrációs zavarokban szenvedő betegeknél,
 – kóros bőrelváltozásban szenvedő betegeknél, az alkalmazási területen heges bőrfelülettel 
    rendelkező személyeknél,
 – allergiás személyeknél,
 – gyermekek és idősek esetén,
 – gyógyszerek beszedése vagy alkohol fogyasztása után,
• Akut gyulladásos folyamatok esetén csak az orvossal való megbeszélés után végezze el a be-

sugárzást!
• Minden esetben mérsékelje az alkalmazás időtartamát, és vizsgálja meg bőrének reagálását.
• Gyógyszerek, kozmetikumok vagy élelmiszerek esetén bizonyos körülmények között a bőr túlérzéken-

nyé válhat vagy allergiás tünetekkel reagálhat. Ilyen esetekben a kezelés azonnal abba kell hagyni.
• A készülék tartós üzemeltetése mellett fokozott óvatosság és odafigyelés javasolt – használat 

közben nem szabad elaludni!
• Fájdalomcsillapító és nyugtató szerek beszedése, valamint alkohol fogyasztása után ne használja 

a készüléket, mert lehet, hogy csökkent az Ön hőérzete. A készülék használatával kapcsolatban 
kérje ki orvosa véleményét.

• A túl sok ideig tartó használat során a bőr égési sérüléseket szenvedhet.
• Ha a hálózati vezeték be van dugaszolva, az infravörös sugárzót megfogni vagy kicsavarozni tilos.
• Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékekkel kapcsolatban előforduló veszélyeket. 

Vigyázzon, hogy a készüléket gyermekek felügyelet nélkül ne használhassák.
• A készülék csak felügyelet mellett üzemelhet.
• A felmelegedett készüléket nem szabad be- vagy lefedni vagy csomagolva tárolni.
• Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket és várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt hozzányúlna.
• Az infravörös sugárzó és éghető anyagok között legyen legalább 1,0 m távolság. Ne függessze a 

készüléket a falra vagy a mennyezetre. Ha a készülék a hálózatra csatlakozik, nem szabad nedves 
kézzel megérinteni, és víz sem freccsenhet rá. A készüléket csak teljesen száraz állapotban sza-
bad üzemeltetni.

• Védje a készüléket erős ütésektől.
• A hálózat dugaszt ne húzza ki a falból a hálózati vezetéknél fogva.
• Ha a készülék vagy a hálózati vezeték megsérül, forduljon a Beurer vevőszolgálathoz vagy a 

kereskedőhöz, mivel a javításhoz speciális szerszámokra van szükség.
• A világítótestekre nem adunk garanciát.
• Csak akkor garantált a teljes áramtalanítás, ha a villásdugó ki van húzva a dugaszolóaljzatból.

Leselejtezés
Kérjük, hogy a készülék hulladékmentesítéséről gondoskodjon az elhasznált elektromos és 
elektronikus készülékekről szóló 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronik Equip-
ment) rendelet szerint. Esetleges további kérdéseivel kérjük, forduljon a hulladékmentesítésben 
illetékes helyi szervekhez.
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