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Beste lezer, 
 
Bedankt voor het aanschaffen van de Liroma TDP-lamp.  
 
Heb jij last van pijnlijke en ongemakkelijke kwaaltjes en/of 
aandoeningen, maar lijkt niets te helpen? Denk bijvoorbeeld aan 
huidklachten, gewrichtspijn, infecties of stress. Soms kan je de 
oorzaak niet vinden en weet je niet hoe je bepaalde pijnen, 
ontstekingen en ongemakkelijkheden kan verminderen. De TDP-
lamp kan hierbij helpen. De lamp heeft namelijk een stimulerend 
effect op genezing van vele klachten. De lamp bevat een 
infraroodlamp en een mineraalschijf. De mineraalschijf is een zwarte 
keramiekplaat met 33 mineralen. Door verwarming van de 
infraroodlamp worden de 33 mineralen opgenomen door het lichaam. 
Deze mineralen heeft het lichaam nodig om goed te kunnen 
functioneren. De infraroodstraling zorgt voor de verwarming van de 
plaat en het versnellen van lichaamsprocessen.  
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⚠ De TDP-lamp van Liroma is alleen voor de bestraling van het 
menselijk lichaam bestemd.  
 
⚠ Controleer eerst bij uw huisarts of het gebruik van een 
infraroodlamp in uw geval medisch gezien zinvol en toegestaan is.   
 
Inhoudsopgave 
1. Introductie     pag. 4-6 
2. Installatie instructies   pag. 7-8 
3. Producthandleiding    pag. 8 
4. Gebruiksaanwijzingen- en instructies pag. 9-10-11 
5. Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties pag. 12-13-14  
6. Productonderhoud en reparatie  pag. 14-15 
7. Garantie en service     pag. 16-17 
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1. Introductie 
 
Technische gegevens  

Productnaam TDP-lamp 
Productmodel LY-607A 
Nominale spanning/frequentie 220V 
Beveiligingstype I-type klasse B 
Max. verwarmingsvermogen < 300W  

Afmetingen 71x61x32 cm  
Productgewicht 7,5 kg  

 
 
Structuur lamp  
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Werking van de TDP-lamp  
De TDP-lamp heeft een stimulerend effect op genezing van vele 
klachten door therapeutische behandeling gebaseerd op 
breedspectrumkarakteristieken. Het elektromagnetisch 
behandelingsapparaat werkt direct in op het lichaam wat resulteert 
in gunstige fysiologische en biochemische reacties en regulering van 
het menselijk functionele systeem. De lamp bevat een infraroodlamp 
en een mineraalschijf. De mineraalschijf is een zwarte keramiekplaat 
met 33 mineralen. Door verwarming van de infraroodlamp worden de 
33 mineralen opgenomen door het lichaam. Deze mineralen heeft het 
lichaam nodig om goed te kunnen functioneren. De infraroodstraling 
zorgt voor de verwarming van de plaat en het versnellen van 
lichaamsprocessen.  
 
 
Productspecificaties  
§ Elektronische prestaties (stralingsbereik): 

Elektromagnetisch spectrumbehandelingsplaat genereert 
energie voornamelijk in het golflengtebereik van 2,5um 
(micrometer) tot 13,5um. De timing is, in overeenstemming met 
veiligheidsnormen voor ioniserende straling, in te stellen van 0 
tot 90 minuten.  

§ Mechanische eigenschappen: 
Flexibele en soepele beweging, arm van de lamp strekken heen 
en weer in een bereik van 90 graden. Tijdsinstelling: 30 
minuten, 60 minuten, 90 minuten (standaard starttijd is 60 
minuten) 

§ Levensduur mineraalschijf: 2000 uur  
 
 
Voor klachten, zoals: 
§ Pijn in het lichaam. Denk aan: gewrichtspijn, winterhanden en -

voeten, menstruatie, migraine, spieren, frozen shoulder, 
verstuikingen en kneuzingen) 

§ Chronische wonden en littekens 
§ Infecties 
§ Slaapproblemen 
§ Astma en bronchitis 
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§ Huidaandoeningen en/of -ziekten 
§ Problemen met stoelgang en spijsvertering 
§ Darmklachten 
§ Stress en depressie 
§ Artritis en reuma 
§ Fibromyalgie 
 
 
Opmerking! Lees de afbeelding hieronder. 
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2. Installatie instructies  

 
 
 
Monteren  
a. Het apparaat voor elektromagnetische spectrumtherapie is in 

drie delen verdeeld: de bovenarm (afbeelding 1), de onderarm 
(afbeelding 2) en de basis (afbeelding 3). 

b. Stappen om het product te monteren:  
1. Nadat u de twee palen van de basis hebt vastgezet 

(afbeelding 4), vergrendelt u deze met 4 schroeven 
(pijlen in afbeelding 6). Het 
onderste uiteinde van de 
onderarm steekt u in de 
basis (afbeelding 5), 
waarna u de onderarm 
vastdraait met de schroef 
in het gat (afbeelding 6). 
Opmerking: Het is 
belangrijk dat de schroef 
goed wordt vastgedraaid 
om te voorkomen dat de 
bovenarm gaat slingeren. 

2. Plaats de onderplaat in de 
kruisvoet (afbeelding 7) en 
monteer het onderste 
deel. 
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3. Steek het onderste uitende van de bovenarm in het 
bovenste uiteinde van de onderarm (afbeelding 8) en 
draai vervolgens de schroef (afbeelding 0) vast om de 
installatie te voltooien.  

 
 

3. Producthandleiding  
 
Volg de instructies om het product te gebruiken na het openen van 
de verpakking!  
 
Controle vooraf  
Voor elke handeling moet de bediener of de gebruiker het volgende 
controleren: 
1. Controleer voor het opstarten: 

§ Of het uiterlijk van het apparaat intact is; 
§ Of de voedingspanning voldoet aan de nominale waarde 

van de meetwaarden van de producteigenschappen. 
Ook wanneer deze niet in gebruik is; 

§ Zorg ervoor dat de plaats van gebruik van het apparaat 
geen natte omgeving is, zoals een badkamer.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle controlestappen uitgevoerd? Tijd om de TDP-lamp te gebruiken! 
 
 
 



 

9 
 

4. Gebruiksaanwijzing en instructies   
 
De lamp starten  
Voordat u dit product gebruikt, dient u de instructies zorgvuldig te 
lezen om alle functies van dit therapeutische apparaat volledig te 
benutten en een veilig gebruik te garanderen. Haal de TDP-lamp uit 
de verpakking, monteer het apparaat volgens de vereisten voor 
productmontage bij de installatie instructies en voer de volgende 
stappen uit: 
 
1. Steek de stekker in het stopcontact, sluit de voeding aan en het 

stroomindicatielampje (oranje kleur) brandt. Dit betekent dat de 
TDP-lamp zich in de standby-modus bevindt.  

2. Druk op de ‘’AAN/UIT’’-knop om het apparaat uit 
de standby-modus te halen. Er zal nu een groen 
lampje branden. De TDP-lamp geeft nu een tijd en 
temperatuur weer in de display.  

3. De temperatuur en tijd is in te stellen door op de 
‘’tijd’’- en ‘’temperatuur’’- knop te drukken.  

4. Wanneer de ingestelde tijd bij gebruik is 
verstreken, stopt de verwarming direct en geeft 
de TDP-lamp aan dat het programma is afgelopen 
door een geluidsherinnering/geluidssignaal. 
Ondertussen zal de lamp weer terugkeren naar de 
standby-modus   

 
 
Tijd instellen 
Raak de ''tijd''-knop aan en stel respectievelijk 30 minuten/60 
minuten/90 minuten in voor selectie (de standaardinstelling is 60 
minuten op het apparaat). Hoelang de lamp nog brandt na het 
instellen van de tijd, wordt op het scherm weergegeven. Nadat de 
geplande tijd is aangebroken, meldt de lamp dit door middel van een 
geluid.  
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Temperatuurinstelling 
Druk op ‘’temperatuur’’-knop om de werkstatus van de behandelkop in 
te stellen:  
H = vol vermogen 
L = laag vermogen  
De lamp is standaard ingesteld op H. Door op de ‘’temperatuur’’-knop 
te drukken, past u het vermogen van de behandelkop aan. 
Gedurende het gebruik kan u op de ‘’temperatuur’’ knop drukken om 
de temperatuurinstelling op te vragen. Op dit moment wordt de 
tijdweergave op de display omgezet naar de temperatuurweergave. 
De weergave duurt 5 seconden. 
 
 
 
 
 
 
Afstellen van het apparaat 
Zie afbeelding 11, 12, 13, 14 en 15 voor de instructies om het apparaat 
op de gewenste wijze af te stellen. 

 
 
 
⚠ Instructies voor veilig gebruik ⚠  
Raadpleeg de afbeeldingen in deze handleiding voor instructies over 
het gebruik van de lamp 
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§ Tijdens de behandeling is directe blootstelling vereist. Zorg 
ervoor dat u zich direct weer aankleedt na de behandeling. 
Vermijdt wind en kou. De bestraalde lichaamsdelen zijn 
gedurende de behandeling opgewarmd. Zorg ervoor dat de 
opgewarmde lichaamsdelen niet direct blootgesteld worden aan 
kou. 

§ De bestralingsafstand is over het algemeen 10-20cm afstand 
tussen de huid en de kop van de lamp. Het bestraalde gebied 
voelt dan mild en comfortabel aan. Het bereik van 
huidoppervlakte is ongeveer 38-40cm.  

§ Zorg ervoor dat de behandeling minstens 30 minuten duurt. 
Aangeraden wordt om een behandelingskuur van 7 dagen, 3 tot 5 
kuren te volgen. Zorg ervoor dat de kuren continue zijn.   

§ De combinatie van het gebruik van de TDP-lamp met medicijnen 
kunnen de opname van medicijnen verhogen. Let hier dus goed 
mee op! Dit kan bijwerkingen geven. Raadpleeg altijd eerst uw 
arts, indien u medicijnen gebruikt en de lamp wil gebruiken. 

§ Weergavetijd is gebaseerd op indicaties en omstandigheden die 
variëren, het effect van de behandeling, de 
behandelingsfrequentie, de blootstellingstijd en de werkwijze. 

§ Reacties zoals koorts, hoofdpijn of kort geheugenverlies kan een 
normale reactie zijn, maar moet wel tijdig met de arts worden 
overlegd om nadelige effecten te voorkomen. 

§ Vermijd directe blootstelling aan de ogen. 
§ Heeft u wonden? Stel de lamp dan niet in op vol vermogen (H). 
§ Zorg ervoor altijd iemand erbij is, indien de lamp wordt gebruikt 

door ouderen, minderjarigen, mensen met een handicap of 
anderen met een mogelijk risico.  

§ Patiënten met ernstigere ziekten dienen voor gebruik een arts te 
raadplegen. 

§ Raadpleeg altijd eerst een arts als: u twijfelt, u ziek bent en u 
medicijnen gebruikt! 
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5.  Voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties 
 
Let op: Het apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van 
gestapelde spullen of andere apparatuur.  
 
⚠ Belangrijk! Waarschuwingen ⚠  
§ Verbrandingsgevaar bij aanraken!  Laat de lamp eerst afkoelen.  
§ Te lang gebruik, kan leiden tot verbranding van de huid. 
§ Raak de lamp 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 
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§ 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.  
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. 
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§ 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. 

 
 
Voorzorgsmaatregelen  
§ Gebruik een stopcontact met aardingsdraad van hoge kwaliteit. 
§ Raak de reflector en het beschermende scherm/kap niet aan 

wanneer het apparaat in werking is. Pas op dat u zich niet 
verbrandt.  

 
 
 

6.  Productonderhoud en reparatie  
 
Onderhoudsinstructies  
§ Bij het reinigen van het apparaat moet de stroom worden 

uitgeschakeld en vervolgens met een schone doek worden 
afgeveegd.  

§ Wanneer de lamp niet in gebruik is, trek de stekker uit het 
stopcontact en schakel de stroom uit. 

§ Koppel het netsnoer, de handgreep of andere onderdelen los, 
wanneer u het apparaat verplaatst. 

§ Houd de beschermkappen niet met de hand vast. 
§ Als het apparaat vochtig of nat geworden is, moet de stroom 

onmiddellijk worden losgekoppeld. Neem contact met ons op als 
dit het geval is en gebruik het apparaat vooral niet.  

§ Houd het apparaat opgeborgen. Zorg hierbij dat de stekker uit 
het stopcontact is gehaald en de behandelplaat geen hoge 
temperatuur meer heeft. 
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§ Wees voorzichtig bij het afstellen van de positie van het apparaat 
om verbranding te voorkomen. 

§ Heeft de lamp langdurig niet gewerkt en heeft hij in een vochtige 
omgeving gestaan (temperatuur > 85%), zoals bijvoorbeeld een 
garage? Zorg dan voordat de behandeling gestart wordt voor een 
zwakke voorverwarming van 3 tot 5 minuten. Herhaal dit 2 keer.  

 
 

Veelvoorkomende productstoringen en onderhoud  
§ Als er geen warm gevoel is, nadat het apparaat 5-10 minuten is 

ingeschakeld, controleer dan of er stroom is en of het apparaat 
aan staat (zie onderstaand schema). Verander het 
temperatuurprofiel, de bestralingsintensiteit, indien het 
probleem niet is opgelost. Controleer ook of de 
temperatuurschakelaar goed werkt. 

§ Als bovenstaande controle correct is uitgevoerd en het apparaat 
nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op. 

§ Volg de instructies in deze handleiding ''onderhoudsinstructies'' 
over het routineonderhoud van het apparaat. Ga vooral niet zelf 
aan de slag. Volg alleen de instructies. Zelfreparatie is niet 
toegestaan. Mocht het apparaat dan toch niet werken, neem 
contact met ons op. De bijzondere omstandigheden van het 
onderhoud (overstromingen, olie) moeten worden goedgekeurd 
door onze medewerkers van het bedrijf. Zelfreparatie heeft als 
gevolg dat het bedrijf niet meer aansprakelijk is voor het 
veroorzaakte effect/gevolg.  

§ Vervanging van een netsnoer moet worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde servicemonteur na een stroomstoring. 
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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). 
§  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 
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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 

 
 

 
 


