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Beste lezer, 
 
Bedankt voor het aanschaffen van de Liroma infraroodlamp (dubbele 
kop).  
 
De infraroodstraler van Liroma is alleen voor de bestraling van het 
menselijk lichaam bestemd. Door bestraling met infraroodlicht wordt 
warmte naar het lichaam getransporteerd. De doorbloeding van de 
bestraalde huid neemt toe en het stofwisselingsproces in het 
bestraalde gebied wordt versneld. Door de werking van het 
infraroodlicht worden genezingsprocessen in het lichaam 
gestimuleerd en kunnen ze doelgericht worden ondersteund. 
Infraroodlampen zijn zeer geschikt voor o.a. spier- en gewrichtspijn. 
Infraroodlicht kan tevens worden ingezet als aanvullende therapie bij 
de behandeling van keel-, neus- en ooraandoeningen alsmede ter 
ondersteuning van gezichts-en schoonheidsverzorging, in het 
bijzonder bij een onzuivere huid.  
 
Controleer eerst bij uw huisarts of het gebruik van een infraroodlamp 
in uw geval medisch gezien zinvol en toegestaan is.   
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1. Technische gegevens  
Netaansluiting 220-230V, 50Hz 
Infraroodstraler wattage 300W 
Gewicht 11KG 
Temperatuur straler 40 ºC - 100ºC 
Aangeraden gebruikersduur 5-12 min per sessie 

1x per dag 
Aangeraden gebruikersafstand 60-80cm  
 
 

2. Inhoud verpakking 
Let op bij het uitpakken van de verpakking dat alle onderdelen 
aanwezig zijn.  
§ Infraroodstraler (2x) 
§ Bescherming infraroodstraler (2x) 
§ Lampenkop 
§ Stang 
§ Kruisvoet 
§ Afstandsbediening  
§ Handleiding  
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3. ⚠Waarschuwing 
§ De behuizing van de lamp en de infraroodstraler worden heet tijdens 

gebruik. Verbrandingsgevaar bij aanraken!  Laat de lamp eerst 
afkoelen.  

§ Te lang gebruik, kan leiden tot verbranding van de huid. 
§ Raak de infraroodstraler niet aan en schroef deze niet uit elkaar als 

de stekker in het contact zit. 
§ Kinderen en volwassenen met mentale problemen moeten onder 

toezicht gebruik maken van de lamp. Dit om brandwonden en 
elektrische schokken te voorkomen. 

§ Dit apparaat is niet geschikt te gebruiken voor personen met 
lichamelijke, neuro sensorische of geestelijke beperkingen of bij 
gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken. Gebruik de lamp niet 
in combinatie met in het lichaam geïmplanteerde elektronische 
apparaten, zoals: kunsthart, kunstlongen, etc. Raadpleeg bij twijfel 
eerst uw arts. 

§ Gebruik de lamp niet bij zwangere vrouwen, mensen met een 
ernstige hartaandoeningen, ernstig zieke patiënten en andere 
spoedeisende patiënten. Raadpleeg bij twijfel eerst uw arts. 

§ Gebruik de lamp niet bij menstruatie, abnormale bloeddruk of 
speciale huidverzorging. Raadpleeg bij twijfel eerst uw arts. 

§ Gebruik het apparaat niet als u een implantaat hebt. Raadpleeg bij 
twijfel uw arts. 

§ Gebruik het apparaat niet op open en verse wonden.  
§ Gebruik het apparaat niet in combinatie met smeersels, zalven of 

balsems die warmte producerende ingrediënten bevatten. Een 
huidverbranding kan hiervan het gevolg zijn.  

§ De warmteondervinding kan in de volgende gevallen beperkt of 
verhoogd zijn: 

§ Bij diabetici 
§ Bij personen die lijden aan slapeloosheid, dementie of 

concentratieproblemen. 
§ Bij personen met allergieën  
§ Bij kinderen en ouderen 
§ Na het innemen van medicijnen en alcohol 

§ Medicijnen, cosmetische of voedingsmiddelen kunnen bij bepaalde 
omstandigheden tot overgevoeligheid of allergische reactie van de 
huid leiden. Stop de behandeling als u hier last van krijgt.  

§ Gebruikt u medicijnen? Raadpleeg voor gebruik altijd eerst uw arts. 
§ Open het apparaat in geen enkel geval. Probeer nooit om het toestel 

zelf te repareren. Hierbij kunnen ernstige letsels ontstaan. Uw 
garantie vervalt, indien u toch het apparaat opent of repareert.  
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Zijn er beschadigingen of werkt het apparaat niet naar behoren, 
neem dan zo snel mogelijk contact op met de verkoper of via 
info@liroma.nl. 
 
 

Dit apparaat is een elektrisch apparaat. Om elektrische schokken en 
andere elektrische gevaren te voorkomen, dient u zich aan de volgende 
instructies te houden. 

 
 

§ Was het product of delen van het product niet met water of andere 
vloeibare middelen. 

§ Laat uw apparaat niet in water of andere vloeistoffen vallen en plaats 
het niet op een plek waar het in water of andere vloeistoffen kan 
vallen. 

§ Niet blootstellen aan stromend water. 
§ Als uw apparaat in contact komt met of ondergedompeld raakt in 

water of een andere vloeistof, trek dan onmiddellijk de stekker uit 
het stopcontact. Als het apparaat in de buurt van water wordt 
gebruikt, raden we aan een stopcontact te gebruiken dat is beveiligd 
met een aardlekschakelaar. 

§ Raak het apparaat of de stekkers niet aan met natte handen. 
§ Gebruik of raak het apparaat niet aan met een natte of vochtige huid. 
§ Trek of til het apparaat niet op aan het snoer. 
§ Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is. 
§ Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van verwarmde 

oppervlakten.  
§ Gebruik het apparaat niet in gebieden waar het kan worden 

blootgesteld aan ontvlambare of brandbare producten of dampen. 
Er kan een brandexplosie optreden. 

§ Bewaar uw apparaat niet bij hoge temperaturen van meer dan 140 
graden.  

§ Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Continu gebruik van 
een beschadigd apparaat kan een elektrische schok of letsel tot 
gevolg hebben. 

§ Gebruik geen verlengsnoeren, tenzij ze zijn ontworpen om het totale 
vermogen van het apparaat dat wordt gevoed te dragen. 

§ Trek de stekker niet uit het stopcontact door direct aan het snoer te 
trekken. Pak de stekker zelf vast, niet het snoer, wanneer u de 
stekker uit het stopcontact haalt. 
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4. Installatiestappen  
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5. Vervangen van de infraroodstraler 
Voorafgaand aan elke reiniging en bij het verwisselen van de 
infraroodwarmtestraler moet het apparaat uitgeschakeld, afgekoeld 
en de netstekker uit het stopcontact getrokken zijn. Houd er 
rekening mee dat bij de vervanging uitsluitend infraroodstralers van 
het originele Liroma type mogen worden gebruikt.  

 
 
 ⚠Waarschuwing  

§ Raak de infraroodstraler niet aan en schroef deze niet uit als de 
stekker in het stopcontact zit. 

§ Koppel het apparaat los van het lichtnet om elektrische 
schokken te voorkomen 

§ In het belang van het milieu mag het apparaat niet met het 
gewone huisvuil meegegeven worden. 

 
 

6. Gebruik van de lamp 
De lamp heeft 10 standen. 

 
① Stand 1: 30Watt 
② Stand 2: 60Watt 
③ Stand 3: 90Watt 
④ Stand 4: 120Watt 
⑤ Stand 5: 150Watt 
⑥ Stand 6: 180Watt 
⑦ Stand 7: 210Watt 
⑧ Stand 8: 240Watt 
⑨ Stand 9: 270Watt 
⑩ Stand 10: 300Watt 

 
Voor het meest optimale effect, raden wij aan de lamp op de stand 
300Watt te gebruiken op een afstand van 60-80cm. Dit blijkt uit 
onderzoek. 
 
Daarnaast wordt aangeraden de lamp maximaal 12 minuten te 
gebruiken op 300Watt op één bepaald gebied. De lamp mag dus op 
één dag op meerdere plekken van het lichaam gebruikt worden.  
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7. Garantie/service 
Liroma verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna 
beschreven omvang garantie van dit product 
 
De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke 
garantieplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de 
koper onverlet. De garantie geldt bovendien onverminderd de 
dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen. 
 
Liroma garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit 
product. 
 
De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf het moment van aankoop van 
het nieuwe, ongebruikte product door de koper. 
 
Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de 
werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, 
zal Liroma overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis 
vervangende levering of reparatie verzorgen. 
 
Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op 
met de lokale verkoper. 
 
Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper: 

§ Een kopie van de factuur/aankoopbon bezit. 
§ Als het product in originele staat is. 

 
De garantie geldt niet op de infraroodstraler (verlichting) 
 
Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn: 

§ Slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van 
het product. 

§ Met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct 
gebruikt slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, 
accu’s, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, 
opzetstukken en inhalatortoebehoren). 
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§ Producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de 
bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, 
opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper 
of door een niet door Liroma geautoriseerd servicecenter 
geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn. 

§ Schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of 
tussen servicecenter en klant ontstaan. 

§ Producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen 
gekocht zijn. 

§ Gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit 
geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of 
uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheid bepalingen 
bestaan). 

 
Reparaties of complete vervanging verlengen in geen geval de 
garantieperiode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de verkoper of 
info@liroma.nl 


