
LAMPA PODCZERWIENI BOSO 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

Drogi Użytkowniku, 

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Oferujemy najwyższej jakości, 
starannie przetestowane produkty do zastosowań w dziedzinie ogrzewania, ważenia, 
pomiaru ciśnienia krwi, temperatury ciała i tętna. Proszę przeczytać instrukcję obsługi 
starannie i zachować ją do późniejszego wykorzystania, należy umożliwić dostęp do nich 
innym użytkownikom i przestrzegać zawartych w nich informacji. 

 

Niniejsza instrukcja obejmuje 

następujące urządzenia: 

• bosotherm 4000 

• bosotherm 4100 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE 

• Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy sprawdzić, czy żarówka jest 
przykręcona mocno na swoim miejscu. Zawsze upewnij się, że lampa na podczerwień jest 
bezpiecznie umieszczona na równej powierzchni. Podczas ekspozycji na promienie, 
odległość od lampy powinno się dobrać w taki sposób, że czuje się przyjemne ciepło. 

• Zawsze zamknąć oczy, gdy jest wystawiona twarz do promieni! Zalecany czas trwania 
leczenia wynosi ok. 12 minut. 

• Przed czyszczeniem i przed zamianą żarówki, urządzenie musi być wyłączone, 
rozłączone, i musi ostygnąć. 

 



 

• Podczas wymiany żarówki, upewnij się, że używasz tego samego typu żarówki o tej samej 
mocy wyjściowej. Twój sprzedawca może dostarczyć wymiana żarówek w miarę 
posiadanych zapasów. 

• Przeczytaj uważnie tę informację: 

o Przed rozpoczęciem korzystania z lamp podczerwieni, wszystkie opakowania muszą 
być usunięte. 

o Promiennik podczerwieni może być wyłącznie podłączony do zasilania sieciowego, 
którego napięcie wskazane jest na etykiecie identyfikacji modelu. 

o Zamknij oczy, wystawiając twarz na promienie. 

o Promienniki podczerwieni nie mogą być używane po zażyciu środków 
przeciwbólowych i uspokajających lub przez osoby spożywające alkohol, co mogłoby 
zmniejszyć wrażliwość na gorąco. Skonsultować się z lekarzem przed użyciem lampy. 

o Dzieci nie rozpoznają potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń 
elektrycznych. Ogólnie rzecz ujmując, urządzenie nie jest przeznaczone do używania 
przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru. 

o Źródło promieniowania podczerwonego nie może być całkowicie lub częściowo 
pokryte kiedy jest gorące. Przed dotknięciem urządzenia, zawsze należy je odłączyć 
od zasilania i pozostawić do ostygnięcia. 

o Dopuszczalna bliskość promiennika podczerwieni od łatwopalnych przedmiotów 
wynosi ok. 80 cm. Nie wieszać urządzenia na ścianie lub suficie. 

o Gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy go dotykać 
mokrymi lub wilgotnymi rękami, rozpryski wody nie mogą mieć kontakt z 
urządzeniem. Promienniki podczerwieni może być używane tylko wtedy, gdy jest 
absolutnie suchy. 

o Chroń urządzenie przed uderzeniami i wstrząsami. 

o W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego i obudowy, należy skontaktować się z 
serwisem. 

o Sprzęt ten jest zgodny z dyrektywami europejskimi podstawowe, wytyczne dla 
produktów medycznych (CE 0124). 

 



 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 

Promiennik podczerwieni można czyścić wilgotną szmatką. Nie używać żadnych agresywnych 
środków do czyszczenia lub szorowania. Upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza 
urządzenia. Należy używać urządzenie tylko, gdy jest zupełnie suche. 

 

GWARANCJA 

Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w karcie 
gwarancyjnej. 

Roszczenie gwarancyjne mogą być przyjęte jedynie w przypadku kart, które zostały 
wypełnione i opatrzone pieczęcią. 

W przypadku konieczności naprawy, prosimy o przesłanie urządzenie starannie zapakowany 
do autoryzowanego dealera lub bezpośrednio do: 

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG 
Bahnhofstraße 64 
D-72417 Jungingen 

 

6. WYRZUCANIE 

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. 
Mogą one być składowane w specjalnych miejscach. W razie pytań i wątpliwości sprawdź 
lokalne przepisy związane z gospodarką odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. 

Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz, max. 150 W (bosotherm 4100), max. 100 W (bosotherm 4000) 
Klasyfikacja: Klasa ochrony II () Klasyfikacja: Typ B  

 

KONTAKT 

Wytwórca i serwis: 
BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG 
Bahnhofstrasse 64 

D-72417 Jungingen, Niemcy 
tel: +49 7477-9275-0 

                                               0124 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
ul. Wolności 13M lokal 102 
64-130 Rydzyna  
Sklep medyczny: diaMedica               
TEL: 65 619 3855 

www.diamedica.pl 
 



NOTATKI: 

 

 


