
 

 

INFRAPUNALAMP 

 IR100 (88232) 

 KASUTUSJUHEND 
 

SEADME OSAD 

 

1 Infrapunalambi pirn 

2 Lambi alus 

3 Toitejuhe pistikuga 

4 Lambi korpus (4 suunas reguleeritava asendiga) 

 

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 

• Kasutage seadet vaid juhendis ette nähtud 

otstarbel.  

• Garantii kehtib vaid juhul, kui seadet 

kasutatakse õige kasutusotstarbe kohaselt.  

• Kasutage infrapunalambi pirni ainult selleks 

ettenähtud lambipesas.  

• Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta õigesti, on maha pillatud või saanud märjaks / muul 

moel kahjustustega.  

• Ärge kasutage seadet, kui juhe või pistik on kahjustunud.  

• Hoidke seadet kuumuse eest. Ärge paigutage lampi soojust kiirgavate objektide ligidusse. 

• Seadme korpust ei tohi ise koost lahti võtta. Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt 

volitatud remondiettevõttes.  

• Seade on ette nähtud erakasutamise jaoks, seda ei või kasutada äritegevuses.  

• Kontrollige, et seade ja selle voolujuhe oleks kahjustusteta. Voolujuhe ei tohi sattuda 

kontakti kuuma lambipirni ega ka muude kuumade pindadega.  

• Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme 

tüübisildil toodud omadustele vastavad.  

• Paigutage lamp ainult kindlale ja tasasele töö-/ lauapinnale, kindlustades, et lamp ei kuku 

sellelt maha.  

• Ärge kinnitage seda lampi seinale ega lakke.  

• Seadet ei tohi jätta sisselülitatuna ilma järelvalveta.  

• Hoidke igasugune süttiv materjal – näiteks paber, kangas, plastik jms infrapunalambist 

eemal.  

• Ohutu vahekaugus ümbritsevate objektideni on vähemalt 80 cm.  

• Kasutage seadet vaid siis, kui see on täiesti kuiv.  

• Seadet ei tohi kasutada õues ega niisketes ruumides.  

• Seadet ei tohi kasutada vannide, dušši ega kraanikausi vahetus ligiduses, samuti ei tohi 

seadet puudutada märgade kätega.  

• Hoidke seadet niiskuse eest. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.  

• Kunagi ei tohi seadet kanda ega tirida voolujuhet pidi, juhet ei tohi jätta kapiuste, sahtli vm 

vahele ega muul moel pigistada.  

• Töötavat ega maha jahtumata seadet ei tohi millegagi kinni katta.  

• Kaitske seadet löökide /kukkumise eest.  



 

 

• Tähelepanu – põletuste oht kasutamisel! Infrapunalambi pirn kuumeneb kasutamisel. Ärge 

puudutage seda pirni käega. Ärge hakake pirni vahetama siis, kui seade on parajasti 

ühendatud vooluvõrku. Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda enne, kui lambipirni 

puudutate. 

• Lülitage seade alati pärast kasutamist välja (eemaldades pistiku elektrikontaktist). Samuti 

lülitage seadet välja enne puhastamist ja rikete ilmnemisel. Võimaldage lambil jahtuda enne 

säilitusele paigutamist.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada. 

• Valuvaigistid ja rahustid vähendavad naha valu- ja kuumatundlikkust. Sama toimub ka 

alkoholi mõju korral. Isikud, kel esineb tundlikkuse häireid või kelle tundlikkus on eelloetletud 

ainete tõttu mõjutatud, võivad seadet vaid vastavalt arsti juhistele kasutada.  

• Seadet ei tohi kasutada isikud, kes kannatavad kuumustundetuse all.  

• Seadet ei või kasutada mistahes kehaosadel, kus esineb paistetust, põletust, põletikke, 

kooruvat nahka, haavu või muud tundlikku kudet.  

• Ärge kasutage seadet nahapinna ligiduses, mis kestendab, on valulik või tuim.  

• Kui seadme kasutamisel tekib nahaärritus, katkestage kohe seadme kasutamine ja pöörduge 

arsti poole.  

• Küsige alati arsti nõu, kui seoses seadme kasutamisega tekib mingeid küsimusi/probleeme 

tervise osas.  

• Lambi kaugus nahapinnast peab olema vähemalt 40 cm, et vältida liigtugevat soojuskiirgust 

ja valu teket.  

• Ärge vaadake otse infrapunavalgusallikasse. Sulgege silmad, kui soojendate nägu. 

Soojendamise ajaks võib silmalaugudele asetada vatipadjad.  

• Ärge kunagi ületage maksimaalset soojendamise aega – 15 minutit.  

• Seadme kasutamine peab olema tajutav meeldivana. Lõpetage seadme kasutamine koheselt 

ja pöörduge arsti poole, kui tunnete seadme kasutamisel valu või tajute seadme kasutamisel 

muud ebamugavustunnet. 

 

KOMPLEKTI KUULUB 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge seadme edasimüüja poole. Toote juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 Medisana infrapunalamp  IR100 

1 kasutusjuhend 

Pöörduge seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. 

 

KOSMEETILINE RAVITOIME 

Infrapunalamp IR100 on sobiv näo- ja iluhoolduses abistava vahendina, eriti nahaprobleemide 

esinemise korral. Enne soojenduslambiga kiiritamist tuleks eemaldada jumestus. Infrapunavalguse 

mõjul avanevad nahapoorid. Tulemuseks on naha hõlpsam ja põhjalikum puhastumine. Samuti 

imenduvad kreemid ja õlid soojendamisjärgselt kiiremini ja paremini nahka. 

 



 

 

KASUTAMINE 

Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu kindlasti ohutusjuhistega.  

Kontrollige toitejuhtme korrasolekut. Paigutage lamp alusele seisma, eelistatavalt stabiilsele 

lauapinnale. Infrapunalambi pirn peab olema korralikult lambipesasse keeratud.  

Seadmel on reguleeritava suunaga korpus. 4 erinevat asendit võimaldavad lampi soovitud suunas 

keerata. Et mitte end kõrvetada, suunake lampi kasutamise ajal ainult alusest kinni hoides. 

Ühendage lamp elektrikontakti ja lambipirn süttib koheselt.  

Mida lühem vahemaa lambini, seda tugevam on soojuskiirguse mõju. Kasutage lampi ainult sellisel 

kaugusel, mis tundub mugav, kuid mitte ligemal kui 40 cm. Suurendage vahemaad lambini, kui 

kuumus hakkab ebamugav tunduma. 

Kasutamise kestvus sõltub kasutaja tundlikkusest, kuid ei tohiks kesta üle 15 minuti. Eemaldage lamp 

elektrikontaktist, kui kasutamine on lõppenud. 

 

HOIATUS! Üks kasutaja tohib soojenduslampi kasutada maksimaalselt 15 minutit korraga ja 2 

kasutamiskorda päevas.  

Infrapunakiirgus, mida soojenduslamp eraldab, ei tekita naha päevitumist. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne seadme puhastamist ja/või pirni vahetamist eemaldage lambi pistik elektrikontaktist ja laske 

lambil jahtuda. Puhastage seadet kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage. Ärge kasutage seadme 

puhastamiseks kangeid kemikaale ega küürimisvahendeid. Ärge kastke seadet vette. Kindlustage, et 

seade ei saaks märjaks. Kui seade juhtub märjaks saama, ärge kasutage seda enne, kui see on 

põhjalikult kuivanud.  

Vahetage pirn ainult sama tüüpi uue pirni vastu. Hoidke seadet kuivas kohas toatemperatuuril. 

 

INFRAPUNA - PIRN 

Ärge kasutage pirni kõrgema voolutugevuse juures, kui on ette nähtud seadme tüübisildil. 

Asenduspirni sellele lambile saab soetada, kui tellida see otse tootjalt. Kasutada tohib järgmist 

infrapunalambi pirni: Philips Infrared R 95E 100 W. 

Kui pirn juhtub purunema, tuleb lambi pistik elektrikontaktist koheselt eemaldada.  

Tähelepanu: ettevaatust klaasikildudega! Laske seadmel jahtuda. Eemaldage ettevaatlikult 

purunenud pirni sokkel lambipesast, kasutades vajadusel näpitstangide abi. Lambipirn ei kuulu 

garantiitingimustel vahetamisele. 

 

SEADME KÄITLEMINE  

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Pöörduge käitlemisalase 

teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel: Medisana infrapunalamp IR100 

Toide: 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz 

Voolutarve 100 W 

Mõõtmed umbes 16,5 x 13,5 x 20,5 cm 

Kaal u. 0.36 kg 

Säilitamine kuivas ja puhtas kohas. 

Artikli nr. 88232 



 

 

EAN number: 40 15588 88232 6 

Vahetuspirn: Artikli nr 30101. 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 

 

GARANTII 

Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate 

seadme garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. 

Kehtivad järgnevad garantiitingimused: 

1. Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb 

tõendada ostudokumendiga. 

2. Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

3. Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele 

osadele. 

4. Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 

b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud omakäelistest 

parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil remondiettevõttesse. 

d. Kasutamisel kuluvad osad, nagu patareid, mansett jne. 

5. Välistatud on vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad tuleneda, isegi 

kui seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 


