
           
 

Infra červená lampa                    

 

Obj. č.: 137 79 69 
SIL 06 (100 W) 
 
 

Obj. č.: 137 79 71 
SIL 16 (150 W) 
 
 
 
 

 

 

 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této infračervené lampy.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje        
do provozu  a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste    
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

Aplikace 
 

Tento infračervený zářič je určen pouze k ozařování lidského těla. 
Při ozařování infračerveným světlem dochází k přenosu tepla na člověka. Ozařovaná 
pokožka je silněji prokrvovaná a zvyšuje se látková výměna v teplotním poli. Tělo je 
působením infračerveného světla stimulované k léčbě; léčebné procesy je možné cíleně 
podpořit. Infračervené světlo může být např. použito jako doprovodná terapie při léčbě 
krčních-nosních-ušních onemocnění, ale i jako podpora při péči o pleť a pěstování krásy, 
obzvláště u nečisté pleti. Zeptejte se nejdříve Vašeho lékaře, zda je užití přístroje pro 
jednotlivý případ lékařsky vhodný. 
 

Použití 
 

Vzdálenost mezi infračerveným zářičem a ozařovaným tělem by neměla být kratší než 60 cm 
u SIL 06 a 80 cm u SIL 16. Při ozařování obličeje mějte vždy zavřené oči!  
Doporučená doba ozařování je max. 12 minut. Na začátku doporučujeme zvolit kratší dobu 
záření. Kůže každého člověka může i po správném použití přístroje reagovat na záření citlivě 
či alergicky (např. silné zarudnutí, puchýře, svědění, silné pocení. Záření okamžitě ukončete  
v případě, vyskytnou-li se příznaky přecitlivělosti nebo alergických reakcí a navštivte vašeho 
lékaře. Přístroj je vybaven nastavitelným stínidlem. 5-polohové nastavení Vám umožní 
nastavit infrazářič individuelně a podle vašich potřeb. 

Výměna žárovky 
Před čištěním nebo výměnou žárovky musí být lampa vypnutá, odpojená od elektrické 
zásuvky a vychladlá.  Berte na vědomí, že žárovku lze vyměnit pouze za originální 
infračervenou náhradní žárovku typu R95 E (100 W) do modelu SIL06 nebo PAR 38 E  
(150 W) do modelu SIL16.  

 
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy  
do IR lampy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné 
vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu 
záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou 
malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují 
veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte 
žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť  
by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku. 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných 
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Technické údaje 
 

Provozní napětí:    230V ~ 50 Hz 
Náhradní žárovka:    R95 E (100 W) do modelu SIL06  

PAR 38 E (150 W) do modelu SIL16.  
 

Záruka  
 

Na infračervenou lampu poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 
 
 

 
 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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