
 

LT  VARTOTOJO INSTRUKCIJA        INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ LEMPA 

Simbolių paaiškinimas 
 

 

Ši vartotojo instrukcija priklauso šiam įrenginiui. 
Šiose vartotojo instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso naudojimą ir valdymą. 
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
Nesilaikant instrukcijų kyla rizika susižaloti arba sugadinti patį įrenginį. 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos sau, privalo stebėti šiuo simboliu 
pažymėtus įspėjimus. 
 

   

ATSARGIAI 

Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos prietaisui, privalo stebėti šiuo 
simboliu pažymėtas pastabas. 
 

    
 

 

PASTABA 
Šiuo simboliu pažymėtos pastabos suteikia daugiau informacijos apie naudojimąsi įrenginiu. 
 
 
  
ĮKAITĘS PAVIRŠIUS!      

 

 
 

 
 
Apsaugos kategorija: II 

 

   

 
Partijos numeris 
 

    

 
Gamintojas 
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Pagaminimo data 
 
 

 

   

LT Saugumo instrukcijos 

Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite instrukcijas, ypač saugumo, ir laikykite jas 
naudojimuisi ateityje. Jeigu jūs perduosite šį prietaisą naudotis kitam asmeniui, yra privalu kartu pateikti ir 
naudojimosi instrukcijas.  

• Naudokitės šiuo prietaisu pagal instrukcijose nurodytą paskirtį. 

• Garantija bus pripažinta negaliojančia, jeigu šis prietaisas bus naudojamas pagal kitą, negu 
instrukcijoje nurodytą paskirtį. 

• Naudokite šią infroraudonųjų spindulių lemputę tik infraraudoniesiems spinduliams pritaikytoje 
lempoje. 

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jis prastai veikia jam nukritus ant kieto paviešiaus, į vandenį ar buvo 
kitokiu būdu pažeistas. 

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jo laidas ar kištukas yra pažeisti. 

• Laikykite prietaisą ir jo laidą atokiau nuo karštų paviršių. Nelaikykite prietaiso šalia šilumos šaltinių. 

• Sugedus prietaisus nemėginkite jo remontuoti patys, nes tuomet nustos galioti prietaiso garantija. 
Prietaiso remontas turi būti atliekamas tik įgaliotuose aptarnavimo centruose. 

• Prietaisas yra pritaikytas privačiam namų ūkiui, o ne komerciniam naudojimui. 

• Prieš naudodamiesi prietaisu patikrinkite, ar sujungimo laidas nėra pažeistas. Venkite laido kontakto 
su karšta elektros lepute. 

• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad darbinė įtampa, nurodyta ant 
prietaiso, atitiktų jūsų maitinimo šaltinio įtampą. 

• Naudojimosi metu tvirtai pastatykite prietisą ant lygaus paviršiaus, kad jis nenuvirstų. Nebandykite 
tvirtinti prietaiso prie sienos ar lubų. 

• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. 

• Laikykite atokiau nuo infraraudonųjų spindulių lempos degius daiktus, tokius kaip tekstiles, stiklus 
ar šukas. 

• Infroraudonųjų spindulių lempą laikykite nuošaliai nuo daiktų, mažiausiai 80 cm atstumu. 

• Nenaudokite prietaiso kol jis nėra visiškai išdžiuvęs. 

• Nenaudokite prietaiso lauke ar drėgnose patalpose. 

• Prietaisas negali būti naudojamas šalia vonios, dušo ar kriauklės, pilnos vandens, o taip pat šlapiomis 
rankomis. 

• Apsaugokite prietaisą nuo drėgmės. 

• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kokius nors kitokius skysčius. 

• Niekada nenešiokite, netraukite ir nesukinėkite pagrindinių laidų ir niekada neužspauskite laido 
kitais daiktais. 

• Niekada neuždenkite prietaiso, kai jis yra šiltas. 

• Apsaugokite prietaisą nuo sukrėtimų ir vibracijos. 

• Dėmesio, nudegimo pavojus! 
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- Lemputė tampa karšta. 
- Nelieskite ir neišiminėkite infraraudonųjų spindulių lemputės, kol maitinimo laidas yra prijungtas 

prie elektros lizdo. 
- Visuomet atjunkite prietaiso laidą nuo elektros lizdo ir prieš liesdami lempą leiskite jai atvėsti. 

• Baigę naudotis visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo. Prieš valymo ir priežiūros darbus bei 
prietaiso veikimo sutrikimo metu visuomet atjunkite laidą nuo elektros lizdo. 

• Leiskite atvėsti infraraudonųjų spindulių lemputei prieš padedant ją į šalį. 

• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar 
protiniais sugebėjimais arba asmenims, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių naudotis šiuo 
prietaisu, išskyrus atvejus, kai prietaisu besinaudojantį asmenį stebi kitas asmuo, atsakingas už 
pastarojo saugumą arba jeigu asmuo buvo supažindintas su prietaiso naudojimo instrukcijomis. 

• Vaikai gali naudotis šiuo aparatu tik prižiūrint vyresniems asmenims. Pastarieji turi stebėti, kad 
vaikai nežaistų su aparatu. 

• Gydymas „MEDISANA“ infraraudonąją lempa „IRH“ negali atstoti gydytojo paskirto gydymo. 

• Gydymas po sužalojimų ar operacijų gali būti atliekamas tik su gydytojo priežiūra ir pagalba. 

• Nuskausminamieji ir atpalaiduojantys vaistai gali sumažinti odos jautrumą skausmui ir karščiui; tas 
pats taikytina ir vartojant alkoholį. Pasikonsultuokite su savo gydytoju prieš naudodiemis šiuo 
prietaisu. 

• Asmenys, kurių jautrumas yra sutrikęs ar pablogėjęs, prietaisu naudotis gali tik po konsultacijos su 
gydytoju. 

• Šis prietaisas nėra pritaikytas žmonėms, kurie yra itin jautrūs karščiui. 

• Negydykite kūno dalių, kurios turi patinimų, nudegimų, yra pažeistos uždegimų, su besilupančia oda 
ar kitų jautrių kūno vietų. 

• Nenaudokite prietaiso odai, kurią skauda ar yra nutirpusi. 

• Jei ora tampa sudirgusi, nedelsiant nutraukite gydymą ir pasikonsultuokite pas gydytoją. 

• Kilus abejonėms naudojantis prietaisu, visuomet laikykites gydytojo patarimų ir jo gydymo 
instrukcijų. 

• Atstumas iki lempos turi būti ne mažesnis nei 40 cm, siekiant išvengti itensyvios infraraudonųjų 
spindulių spinduliuotės, kuri gali tapti pernelyg stipri ir sukelti skausmus. 

• Visuomet užmerkite akis radiacinės spinduliuotės metu, kad išvengti akių tinklainės traumų; 
nežiūrėkite tiesiai į infraraudonąją spinduliuotės sukeliamą šviesą.  

• Venkite naudotis lempa ilgesniam valandų laikui, kadangi taigali sukelti deginimą. 

• Negalima viršyti maksimalaus radiacinio švytimosi laiko – 15 min. 

• Gydymas turi būti malonus. Jeigu jums pradeda skaudėti arba jaučiate diskomfortą, nedelsiant 
nutraukite gydymą ir kreipkites pas savo gydytoją. 

Prietaisas ir valdikliai 

1. Infraraudonųjų spindulių lemputė 
2. Pagrindinė lempa 
3. Matinimo laidas su kištuku 
4. Lempos korpusas (reguliuojamas keturiomis kryptimis) 

Komplektacija ir pakuotė 
Įsigijus prietaisą pirmiausia prašome įsitikinti, kad prietaisas yra pilnoje komplektacijoje ir neturi jokių 
pažeidimų. Kilus bet kokioms abejonėms dėl prietaiso komplektacijos arba saugaus naudojimo galimybių, 
kreipkitės į prietaiso pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.  
Prietaiso pakuotėje rasite: 
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• 1 MEDISA infraraudonųjų spindulių lemputę IRH 

• 1 vartotojo instrukciją 

Jeigu išpakuodami prietaisą pastebėsite bet kokią transportavimo metu atsiradusią žalą, prašome nedelsiant 
susisiekti su prietaiso pardavėju.  
 

 

ĮSPĖJIMAS 

Prašome polietileno pakuotę laikyti kuo atokiau nuo vaikų! Rizika uždusti! 

Kaip veikia infraraudonųjų spindulių lempa? 

Šiluma skatina kraujo apykaitos suintensyvėjimą ir skatina gijimo procesą. Infraraudonųjų spindulių lempa 
tam tikrai kūno daliai generuoja intensyvią radiacijos spinduliuotę ir gydo šviesos forma. Šis šviesos 
spindulys prasiskverbia į giliausius odos sluoksnius. Spinduliuotė yra paverčiama į intensyvią ir labai 
veiksmingą šilumą audiniams ir raumenims gydyti. Tokiu būdų generuojama šiluma išplečia kraujagysles, 
skatina kraujotaką ir stimuliuoja medžiagų apykaitą. Taip pat išplėčia ir odos poras. Todėl infraraudonoji 
spinduliuotė tinka tiek terapijoms, tiek kosmetiniams gydymams. Medžiagų apykaitos stimuliavimas stiprina 
organizmo vidaus gyvybą ir spartina gijimo procesus. 

Terapinis gydymas 

MEDISANA infraraudonųjų spindulių lemputę IHR galima naudoti savarankiškai gydymosi terapijai kartu 
su gydytojo paskirtomis medicinos priemonėmis ir tinka gydyti šioms ligoms bei sutrikimams: 

• Peršalimai (kreipkitės pas gydytoja, jeigu turite aukštą temperatūrą) 

• Įtampa  

• Mėšlungis 

• Raumėnų skausmai 

• Reumatiniai skausmai 

• Ausų, nosies ir gerklės skausmai 

Kosmetinis gydymas 

MEDISANA infraraudonųjų spindulių leputė IRH tinka veido ir grožio priežiūrai, ypač turint prastą odą. 
Prieš pradedant gydyti veidą, privalu nusivalyti visą makiažą. Infroraudonieji spinduliai atveria odos poras. 
Viso to rezultatas – geresnis ir efektyvesnis odos valymas nuo nešvarumų, o kremai ir kitos kosmetinės 
medžiagos intensyviau ir greičiau susigeria į odą. Nėra žinomas joks šalutinis poveikis, kuris galėtų būti 
sukeltas dėl paminėtų kosmetinio gydymosi būdų, jeigu yra laikomąsi visų saugos instrukcijų. Jeigu jūs 
nematote pagerėjimo po kelių gydymosi terapijų, recomenduojame kreiptis pas gydytoją. Visais kitais 
atvejais, kurie čia nebuvo paminėti, infraraudonųjų spindulių terapija negali būti atliekama be gydytojo 
konsultacijos. 

Veikimas 

• Prašome sekti saugos instrukcijomis. 

• Patikrinkite jungties laidą 3. 
• Pastatykite prietaisą ant jo pagrindo 2, tvirto ir lygaus paviršiaus. 

• Infroraudonųjų spindulių lemputė 1 turi būti tvirtai prisukta. 

• Prietaisas turi įrengta reguguliuojamą lempos korpusą 4. Keturi nustatymai nuo 0oC iki 45oC leidžia 
prietaisą sureguliuoti atskirai, pagal reikalavimus. 
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• Jeigu norite išvengti nudegimų ir pakeisti lempos padėtį, imkite už lempos pagrindo. 

• Įjunkite įrenginį į elektros tinklą ir jis nedelsiant įsijungs. 

• Geriausias spinduliuotės efektas yra tuomet, kai nuo lempos ir gydomos kūno vietos atstumas nėra 
pernlyg didelis. 

•  Įjunkite įrenginį į elektros tinklą ir jis nedelsiant įsijungs. Prašome valdyti prietaisą per atstumą, kurį 
sureguliuosite pagal tai, kaip jaučiate lempos teikiamą šilumą pasirinktam kūno dalies gydymui, 
tačiau neviršykite 40 cm. atstumo. Padidinkite atstumą, jeigu šiluma jus pradeda dirginti ar verčia 
jaustis nepatogiai. 

•  Įjunkite įrenginį į elektros tinklą ir jis nedelsiant įsijungs. Naudojimos trukmė yra orentuota į 
kiekvieno žmogaus individualų jautrumą tokiai spinduliuotei, tačiau yra draudžiama naudotis 
įrenginiu ilgiau nei 15 min. 

• Įjunkite įrenginį į elektros tinklą ir jis nedelsiant įsijungs. Išjunkite įrenginį iš elektros lizdo vos tik 
baigus gydymą. 

 

SVARBIOS PASTABOS 

Neviršykite gydymosi radiacija nurodyto laiko – 15 min. Gydytis taip pat draudžiama 
daugiau nei du kartus per dieną. Šis įrenginys nėra skirtas deginimuisi. 

 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

• Prieš valant ir išimant lemputę iš infraraudonųjų spindulių lempos, atjunkite prietaisą iš elektros 
tinklo ir leiskite prietaisui atvėsti. 

• Valykite prietaisą po to, kai jis atvės, 4 ir 2, su drėgnu skudurėliu, o nusausinimui naudokite sausą 
skudurėlį. 

• Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių ir šveitimo medžiagos. 

• Niekada nemerkite prietaiso į vandenį. 

• Prašome įsitikinti, kad vanduo neprasiskverbia į prietaiso vidų. Nenaudokite prietaiso, kol jis nėra 
pilnai išdžiuvęs.  

• Jeigu jūs norite pakeisti lemputę infraraudonųjų spindulių lempai, visuomet naudokite to pačio tipo 
lemputę. 

• Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje vietoje. 

Infraraudonųjų spindulių lemputės 1 

Lemputė negali būti naudojama didesne galia negu nurodyta. Keičiant lemputę, naują galima nusipirkti ten, 
kur buvo pirkta anksčiau arba užsakyta tiesiai į namus. Perkant lemputę yra labai svarbu nurodyti jos 
modelį.  

Pakeisti lemputę galima tik šiuo modeliu „Philips“ infraraudonųjų spindulių R 95E 100 W. 

Jeigu jūs pastebite, kad lempos lemputė yra įskilusi, nedelsiant išjunkite prietisą ir atjunkite jį nuo elektros 
tinklo. Dėmesio! Yra pavojus susižaloti stiklo šukėmis. Leiskite prietaisui atvėsti. Atsargiai su žnyplėmis 
išmkite lemputę, kuri yra įsukta į lizdą (saugokite savo akis) arba neškite savo prietaisą remontuoti savo 
paslaugų tiekėjui. Lemputė nėra neįeina į prietaiso garantiją, todėl negali būti pakeista nemokamai. 
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Utilizavimas 

 

Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Visi vartotojai 
privalo, nepriklausomai nuo to, ar produkto sudėtyje yra nuodingų medžiagų, perduoti 
elektrinius arba elektroninius prietaisus į savivaldybės arba komercinį atliekų surinkimo 
punktą. Šiuose punktuose prietaisai bus utilizuojami pagal visus aplinkosaugos reikalavimus. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokio tipo atliekų pašalinimą, kreipkitės į 
savivaldybės instituciją arba pardavėją. 

Techninės specifikacijos 
Pavadinimas ir modelis         : MEDISADA infraraudonųjų spindulių lempa IRH 
Įtampa                                   : 220 - 240 V ~   50 - 60 Hz 
Energijos išeikvojimas          : 100 vatų 
Matmenys                             : apytikriai 16,5 x 13,5 x 20,5 cm 
Svoris                                    :  apytikriai 0,36 kg 
Gaminio numeris                  : 88258 
EAN numeris                        : 40 15588 88258 6 
Atsarginė lemputė                : Prekės nr. 30101 
 
Šis įrenginys patenkina CE nuostatas bei atitinka 89/336/EC ir 93/42/EC direktyvas. 
 
Elektromagnetinis suderinamumas:  Prietaisas atitinka elektromagnetinio suderinamumo standartą EN 
60601-1-2. Norėdami gauti smulkesnės informacijos apie šiuo tyrimus, kreipkitės į MEDISANA. 

 
Dėl mūsų nuolatinio produktų tobulinimo politikos mes pasiliekame teisę daryti bet kokius techninius 
ir optinius pakeitimus be įspėjimo. 
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