
 

 
Petunjuk Penggunaan Nesco IR LAMP 

SN - 51 

 

Peringatan 
 Jarak ke lampu medis inframerah sangat tergantung 

pada kepekaan panas pribadi dan perawatan yang 
bersangkutan. Pastikan jarak antara cahaya infra merah 
dan bagian tubuh yang dirawat setidaknya 30 cm. 

 Selalu batasi lama penggunaan dan periksa reaksi kulit. 
 Dalam beberapa keadaan, obat-obatan, kosmetik dan 

bahan makanan dapat menyebabkan reaksi kulit yang 
terlalu sensitif atau alergi. Perawatan harus dihentikan 
segera dalam kasus ini. 

 Perawatan dan kehati-hatian khusus diperlukan jika 
menggunakan unit untuk waktu yang lama. 

 Jangan menggunakan unit ini jika ada risiko Anda 
tertidur 

 Eksposur yang berlebihan dapat menyebabkan kulit 
terbakar. 

 Pastikan unit tidak digunakan oleh anak-anak. 
 Paparkan area perawatan sebelum mengarahkan lampu 

ke arahnya. 
 Jangan gunakan di hadapan sirkulasi yang buruk. 
 Jangan gunakan pada area yang bengkak atau 

meradang atau laserasi kulit. 
 Jangan gunakan jika pasien demam, dan sakit perut 
 Jangan gunakan untuk rasa sakit yang belum pernah 

ditegakkan.  
 Periksa dengan dokter untuk penggunaan panas 

inframerah pada varises atau area anestesi pada kulit. 
 Jika hamil, sakit, atau mengalami cedera, 

berkonsultasilah dengan dokter sebelum digunakan. 
 Gunakan perangkat ini hanya untuk tujuan yang 

dimaksudkan seperti yang dijelaskan dalam manual ini. 
 Jangan menarik atau membawa perangkat ini dengan 

kabel daya. 
 Jauhkan kabel daya dari permukaan yang panas/ basah. 
 Jangan operasikan lampu ketika lubang ventilasi 

terhalang. Jaga agar lubang ventilasi bebas dari serat, 
rambut, dll. Jangan pernah beroperasi didekat 
permukaan yang lembut seperti bantal atau tempat 
tidur di mana lubang udara ini dapat tersumbat. 

 Jangan beroperasi di mana produk aerosol (semprotan) 
digunakan atau di mana oksigen diberikan. 

 Untuk memutuskan sambungan dari outlet daya, putar 
semua kontrol ke posisi "off" dan kemudian lepaskan 
kabel daya dari outlet sumber daya. 

 Jangan jatuhkan benda apapun kedalam lubang 
ventilasi. 

 Jangan menyentuh kaca dengan benda apa pun, 
khususnya saat lampu menyala. 

 Untuk meminimalkan dampak kulit kering setelah 
perawatan, oleskan pelembab lotion ke area perawatan 
setelah setiap sesi 

Penting..!! 
 Jangan gunakan perangkat di wajah. 
 Tekan tombol Nyala / Mati (3) 
 Unit akan menyala secara otomatis setelah waktu yang 

singkat. 
 Tekan Tombol Pengaturan Timer (5) untuk mengatur 

waktu perawatan yang diinginkan (1 hingga 15 menit). 
 Anda dapat menekan Tombol Pengaturan Timer (5) 

selama operasi untuk mengatur ulang waktu 
perawatan. 

 Lampu infra merah akan mati secara otomatis setelah 
waktu perawatan yang ditetapkan selesai. Kipas di 
dalam akan terus bekerja selama 15 menit untuk 
mendinginkan perangkat. 

 Setelah dingin, kipas dan indikator peringatan "Hands 
Off Glass" (6) akan mati. Timer LCD Display (4) akan 
menampilkan "00", dan perangkat akan dalam kondisi 
siaga. Dan untuk perawatan tambahan saat perangkat 
dalam kondisi siaga, cukup tekan Tombol Pengaturan 
Timer (5) untuk mengatur ulang waktu perawatan yang 
diinginkan. Lampu inframerah akan mulai bekerja 
secara otomatis. 

 Jika pengguna ingin menghentikan perawatan, tekan On 
/ Off Switch dan lampu infra merah akan mati. 

 
Spesifikasi teknis 
Koneksi listrik AC 220V 240\// 50Hz 60Hz 

Konsumsi daya 300 w 

Waktu Pengaturan dari 1 hingga 15 
menit dalam langkah satu menit 

Ukuran ( PxLxT) 198 x 186 x 295 mm 

Berat Perkiraan. 1.5 kg 

Kondisi operasi Suhu: 10 0 C hingga 35 o c 
Kelembaban relatif: 50% 90% 

Penyimpanan 
dan transportasi 

Suhu: -10 0 C hingga 50 0 C 
Kelembaban relatif: 50% 90% 

Intensitas radiasi Max. 200 W /  m 

 


