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1) Indicator lampe: 
Lyser når apparatet går i gang 
 
2) Timer knap: 
Til at indstille funktionstiden (kan sættes fra 0-95 minutter) 
 
3) Reset knap: 
Til at slette indtastet tid 
 
4) Start/Pause knap: 
Til at starte varmen eller standse varmen midlertidigt 
 
5) Power knap: 
Til at tænde og slukke apparatet 
 

 
a) Sæt stikket i stikkontakt med strømstyrke på 230V ± 10V og tænd for lampen ved at trykke Power 
 knappen på ON. Indicator lampen lyser ikke endnu. 
 
b) Tryk på ”Start/Pause” knappen. Skærmen skal vise ”CONT” som betyder ”fortsæt” og Indicator lampen 
 tænder. 
 
c) Tryk på ”Reset”, skærmen viser ”00:00”. Tryk så på ”Timer” for at indstille funktionstiden til 15 minutter. 
 (intervaller ved hvert tryk på Timer 
 knappen er 5 minutter). 
 
d) Tryk på ”Start/Pause” for at starte opvarmningen. 
 
e) Tryk på ”Reset”, derefter ”Timer” for at indstille funktionstiden til når opvarmningen er 
 færdig. 
 
f) Tryk på ”Start/Pause” for at aktivere varmen. 
 
g) Ret varmehovedet direkte mod den kropsdel, der skal behandles. Varmen slukkes 
 når skærmen viser ”00:00”. 
 
h) Varmen kan standses hvornår som helst ved at trykke på ”Reset”. 
 
i) Den korrekte afstand fra lampehovedet til behandlingsområdet er 30 cm. Det bedste 
 resultat opnås, når kroppens overfladetemperatur er opvarmet til og holdt på 
 40°C-42°C efter 15 minutters forvarmning. 
 Når hudtemperaturen er under 40°C, virker behandlingen kun behagelig. 
 Den følgende tabel viser ca. hudtemperaturer ved varierende afstand mellem 
 lampehovedet og hudoverfladen efter 15 minutters forvarmning. 
 
 Afstand fra lampehovedet 25 cm 30 cm 35 cm 
 Hudtemperatur 42°C 40°C 38°C 
 
j) Behandlingstid: 30-60 minutter ved hver gang at trykke på ”Timer” knappen, indtil 
 det ønskede tal viser sig på skærmen. 
 
k) En eller to behandlinger om dagen. 
 
”Indicator” lyset indikerer, at lampen varmer op. Efter 10-15 minutters forvarmning er lampen klar til brug. 
Efterlad den aldrig tændt uden opsyn. 
 
Note: Hvis ”Indicator” lyset ikke er tændt og lampen ikke varmer op, check sikringen bag på kontrolboxen. 
Udskift den om nødvendigt. 
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SPECIFIKATIONER 

Infrarød udladning: Termisk sort mineralplade der konverterer til far? infrarød 

Spektrum bredde: 2 til 22 mikrometer 

Strømforbrug: 230 ± 10 volt AC, 50 Hz cyklus 

Sikringer: 2 ekstra inkluderet, til 220 ~ 240 volt, type F3.15AL250V 

Strømstyrke: 215 watt (undtagen CQ-55 og CQ-55A( 

Kontrolfunktion: ON/OFF eller digital ”timer” kontrol, kan indstilles fra 5-95 minutter 

Interval mellem hver indstilling> 5 minutter 

Mineralplade levetid*: 1.200 til 1.500 timer ved almindeligt brug 

Sikkerhedsklasse: Klasse I 

Produkttype: Klasse IIa 

 

 

 

 

CQ-12A 

Mineralpladens 

diameter: 

 

124 mm 

Design: Bordmodel 

Forlængelse: 40 cm lodret, 25 cm vandret justering på 2 

sektioner med fjederarm 

Varmehoved retning: Kan vippes i alle retninger op til 90 grader inden 

for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 

50 grader 

Teleskopstang: Fast 

Afstand til gulv: Minimum 15 cm, maksimum 45 cm 

Behandlingsafstand: 20 – 30 cm 

Vægt: 5,5 kg 

 

CQ-33 

Mineralpladens 

diameter: 

 

166 mm 

Design: Dobbelt hoved, gulvmodel på stativ med 5 hjul 

Forlængelse: 60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 

sektioner med fjederarm 

Varmehoved retning: Kan vippes i alle retninger op til 90 grader inden 

for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 

180 grader 

Teleskopstang: Kan justeres 30 cm lodret 

Afstand til gulv: Minimum 30 cm, maksimum 152 cm 

Behandlingsafstand: 20 – 30 cm 

Vægt: 15 kg 
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CQ-35 

Mineralpladens 

diameter: 

 

124 

Design: Gulvmodel på stativ med 5 hjul 

Forlængelse: 60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 

sektioner med fjederarm 

Varmehoved retning: Kan vippes i alle retninger op til 90 grader inden 

for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 

360 grader 

Teleskopstang: Kan justeres 30 cm lodret 

Afstand til gulv: Minimum 30 cm, maksimum 152 cm 

Behandlingsafstand: 20 – 30 cm 

Vægt: 11 kg 

 

CQ-36 

Mineralpladens 

diameter: 

 

166 mm 

Design: Gulvmodel på stativ med 5 hjul 

Forlængelse: 60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 

sektioner med fjederarm 

Varmehoved retning: Kan vippes i alle retninger op til 90 grader inden 

for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 

360 grader 

Teleskopstang: Kan justeres 30 cm lodret 

Afstand til gulv: Minimum 30 cm, maksimum 152 cm 

Behandlingsafstand: 20 – 30 cm 

Vægt: 11 kg 

 

CQ-55 

Mineralpladens 

diameter: 

En række med 3 plader, hver 70 mm i længde og 

144 mm i bredde 

Design: Gulvmodel på stativ med 5 hjul 

Strømforbrug: Prg I  3x176 watt, prg II 176 watt, 99 watt og 44 

watt 

Forlængelse: 60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 

sektioner med fjederarm 

Varmehoved retning: Kan vippes i alle retninger op til 90 grader inden 

for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 

360 grader 

Teleskopstang: Kan justeres 30 cm lodret 

Afstand til gulv: Minimum 30 cm, maksimum 152 cm 

Behandlingsafstand: 20 - 30 cm 

Vægt: 15 kg 
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CQ-55A 

Mineralpladens 

diameter: 

 

3 mineralplader i cirkelform, hver 78 mm 

Design: Gulvmodel på stativ med 5 hjul 

Strømforbrug: 3*108 watt, 108 watt, 61 watt og 27 watt 

Forlængelse: 60 cm lodret, 60 cm vandret justering på 2 

sektioner med fjederarm 

Varmehoved retning: Kan vippes i alle retninger op til 90 grader inden 

for en halvcirkel. Selve lampehovedet kan drejes 

360 grader 

Teleskopstang: Kan justeres 30 cm lodret 

Afstand til gulv: Minimum 30 cm, maksimum 152 cm 

Behandlingsafstand: 20 – 30 cm 

Vægt: 15 kg 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODNOTE - til under tabellerne: 

* Mineralplader til udskiftning og andre reservedele er på lager. 

 

 

 


