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INFRA 150 PLUS
IMPORTANTE.-
Uso y tiempo de aplicación bajo supervisión y responsabilidad médica.

IMPORTANT.-
Use and time of application under medical responsibility and supervision.

IMPORTANT.-
L'utilisation et le temps d'application sous surveillance et responsabilité 
médicale.

IMPORTANTE.-
Uso e tempi di applicazione sotto la supervisione e la responsabilità medica.

IMPORTANTE.-
Usar e tempo de aplicação sob supervisão  e responsabilidade médica.
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INFRA PLUS  -  Instruções PORTUGUESE
INFRA 150 PLUS  cod. E020412
INFRA 250 PLUS cod. I0103512

Lâmpada de infravermelhos para uso de carácter terapêutico, em tratamentos de estética e 
de fi sioterapia e em ambientes desportivos. 
O calor é distribuído de forma homogénea.

1. Instalação
 - Necessita de um suporte MIMSAL, que deverá ser instalado antes de colocar a lâmpada

- É fornecido um suporte de fi xação à mesa AH e, como acessórios opcionais, é possível
fornecer suportes de parede, de teto ou uma base com rodas.

- A MIMSAL não pode garantir a vida útil e o funcionamento do produto caso sejam
utilizados acessórios de outros fornecedores.

2. Precauções
- Sempre que efetuar a limpeza ou a manutenção da luminária, desligue-a da corrente

elétrica.
- Limpeza a seco ou com uma mistura suave de água e sabão normal. Evite o uso de álcool, 

ácidos ou qualquer outro tipo de dissolvente orgânico.
 - Não a mantenha acesa mais de 8 horas seguidas.

3. Resolução de problemas e manutenção
- Manutenção: Apenas para eletricistas qualifi cados ou outro pessoal qualifi cado.
- Para a substituição da lâmpada:

- Desligue-a da corrente elétrica.
- Substitua a lâmpada de rosca.

Se ocorrer algum problema, queira contactar o representante da MIMSAL. 
A MIMSAL só se responsabiliza por intervenções de manutenção, reparação ou substituição 
efetuadas com peças de substituição originais e por pessoal da MIMSAL.
O fabricante reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as características dos seus 
produtos.

INFRA 150 PLUS INFRA 250 PLUS
Lâmpada IR E-27 150W IR E-27 250W

Diâmetro da cabeça 21 cm 30 cm

Casquilho E-27 Cerâmico E-27 Cerâmico

Comprimento do braço 105 cms (50+55cm) 105 cms (50+55cm)

Classe de proteção elétrica Classe II Classe II

Cor Branco Branco

Potência 220/230V 220/230V




