
WOSL-R1 Lampa lecząca podczerwienią  

 

Instrukcja obsługi 
 

 
 

 

 



Przedstawienie produktu: 

Urządzenie wykorzystujące lecznicze promienie podczerwieni posiada wbudowaną, 

podwójną lampę halogenową z włóknami wykonanymi z wolfranu. Lampa produkuje 

niewidoczne dla oka światło ultrafioletu. Charakteryzuje się niskim poborem energii przy 

wysokiej wydajności. Dzięki wbudowanemu termostatowi nie przegrzewa się i jest w pełni 

bezpieczna w użyciu. Urządzenie idealnie nadaje się do leczniczych zabiegów 

wykonywanych w domowym zaciszu. 

 

Lecznicze właściwości podczerwieni: 

1. Promieniowanie podczerwieni pozytywnie wpływa na skórę. Promienie podczerwieni 

wchłaniane są przez ludzkie tkanki i przyspieszają zdolność ich regeneracji oraz 

metabolizm. 

2. Fale podczerwieni poprawiają krążenie i działają kojąco na wszelkie obrzęki skóry. 

 

  Przeciwskazania do korzystania z lampy leczącej 

podczerwienią: 

Skłonność do krwotoków, wysoka gorączka, trwająca gruźlica, ostre zapalenie ropy, 

nowotwory złośliwe etc. 

 

Specyfikacja i funkcje urządzenia 

Moc/napięcie 200W/ AC220V 

Wymagane oznaczenia Ostrzeżenia i informacyjne grafiki 

Regulacja nachylenia Pochylenie lampy można ustawić od 0-30 stopni ku 

górze 

 

Ważne: informacje na temat korzystania z urządzenia 

Podczas naświetlania konkretnej części ciała, skieruj promień podczerwieni na dany 

obszar skóry w odległości od minimum 10 do 30 cm tak, byś czuł kojące ciepło wytwarzane 

przez lampę.  

Czas trwania leczniczego zabiegu powinien wynosić od 15 – 30 minut i należy go 

powtarzać raz dziennie. W razie potrzeby, można zwiększyć częstotliwość korzystania z 

lampy. Promieniowanie podczerwieni nie koliduje z innymi metodami leczenia. Zabieg 

leczenia promieniami podczerwieni można wykoknywać jednocześnie podczas 

wykonywania akupunktury. Promieni podczerwieni można używać na skórze, która była 

nasmarowana wcześniej energetyzuzjącym kremem.  

Uwaga: Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędna jest temperatura pokojowa  

do 21 stopni Celsjusza. 

 



Instrukcja obsługi 

1.Włączanie urządzenie: podłącz wtyczkę do prądu, włącz zasilanie, a następnie włącz 

przycisk zasilania – lampa kontrolna zacząć się świecić; 

2.Naświetlanie ciała: kiedy urządzenie jest włączone, skieruj wiązkę promieni 

podczerwieni na wybrany obszar skóry w odległości 10-30 cm 

3.Wyłączanie urządzenia: po zakończeniu zabiegu, wyłącz urządzenie za pomocą 

przycisku zasilania. 

 

Informacje na temat awarii urządzenia 

Rozwiązywanie problemów: 

Jeśli urządzenie ulegnie awarii, użyj przycisku zasilania, by je wyłączyć, a następnie odłącz 

je od zasilania. Jeśli nie można włączyć urządzenia, należy skontaktować się ze 

sprzedawcą, producentem lub odpowiednio wykwalifikowanym i upoważnionym serwisem, 

w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy urządzenia. Nie należy samodzielnie 

modyfikować urządzenia, ani próbować go naprawić, gdyż takie urządzenie traci 

gwarancję, a korzystanie z niego może być niebezpieczne. 

 

Awaria Przyczyna awarii Rozwiązanie 

Nie można włączyć 

urządzenia 

- przewód nie jest podłączony do 

zasilania 

- sieć zasilania jest wyłączona lub 

uszkodzona 

- bezpiecznik wewnątrz 

urządzenia jest uszkodzony 

Sprawdź zasilanie i 

ponownie spróbuj włączyć 

urządzenie. Sprawdź, czy 

miernik czasu działa  

poprawnie lub wymień 

bezpiecznik 

Brak informacji o 

uruchomieniu 

urządzenia (brak 

czerwonego światła) 

- termostat jest uszkodzony 

- w urządzeniu nastąpiło zwarcie 

- lampa jest uszkodzona 

Wymień lampkę lub 

termostat 

Czerwone światło 

gaśnie zaraz po tym, 

jak się pojawi 

Termostat jest uszkodzony Wymień termostat 

 

Schemat naświetlania ludzkiego ciała: 

Uwaga: podczas korzystania z urządzenia należy pamiętać o odpowiedniej 

odległości między soczewką lampy, a naświetlaną skórą.



 

 

Wskazówki dotyczące naświetlania ciała 

Codzienna pielęgnacja ciała: po aplikacji kremu energetyzującego, zabieg leczenia 

promieniami podczerwieni będzie skuteczniejszy, szybciej poprawi krążenie krwi i 

wyrówna ciśnienie, produkując dodatkowe ciepło. 



 

Uwaga: 

1. Nie jest konieczne, by kierować promienie lampy bezpośrednio na 

dany obszar ciała. Jeśli jednak zabieg jest wykonywany w ten sposób, 

należy pamiętać o środkach ostrożności takich jak; odległość lampy od 

skóry, temperatury, czasu i obserwacji skóry, w celu uniknięcia poparzeń. 

 

2. Należy zachować ostrożność podczas używania lampy na owłosionej, wrażliwej lub 

pokrytej bliznami skórze.  

3. Nie używaj lampy na zranionej, uszkodzonej skórze przez 24-48 godzin po powstaniu 

urazu, by uniknąć bólu, obrzęku lub wysięku. 

4. Nie korzystaj z lampy, jeśli cierpisz na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc! 



5. Podczas korzystania z lampy uważaj, by nie patrzeć bezpośrednio na 

źródła światła przez dłuższy czas, w celu ochrony wzroku. 

 

6.Nie należy korzystać z urządzenia w wilgotnych, ciepłych miejscach, 

takich jak łazienka. 

 

 

7. Nigdy nie przykrywaj urządzenia żadnym rodzajem materiału, 

ponieważ istnieje zagrożenie wywołania pożaru. 

 

8. Kiedy urządzenie jest właczone, zabronione jest potrząsanie nim. 

 

9. Kiedy urządzenie jest włączone, na ceramicznej płycie grzewczej nie 

może pozostać żadna ciecz, ponieważ istnieje ryzyko pęknięcia. 

 

10. Kiedy urządzenie jest włączone, nie wolno dotykać nagrzanej części urządzenia -  

istnieje ryzyko poparzeń. 

11. Dzieci w pobliżu urządzenia nie moga pozostawać bez opieki. 

12. Jeśli odczujesz jakikolwiek dyskomfort podczas korzystania z urządzenia, natychmiast 

przerwij zabieg i wyłącz urządzenie. 

13. Nie wolno obracać lampy w stronę stojaka. 

 

 

Konserwacja urządzenia: 

1. Jeśli urządzenie jest brudne, należy wyczyścić je za pomocą bawełnianej ściereczki z 

dodatkiem delikatnego środka myjącego (uważaj, by ściereczka nie była zbyt wilgotna). 

2. Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą silnie żrących lub wybielających substancji, 

czy benzyny, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia powierzchni. 

 

 


