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DROGI KLIENCIE 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE PRODUKTU FIRMY GLOBUS. POZOSTAJEMY DO TWOJEJ 

DYSPOZYCJI W ZAKRESIE JAKIEJKOLWIEK POMOCY ORAZ RAD, KTÓRYCH MOŻESZ 

POTRZEBOWAĆ. 

WYTWÓRCA I SERWIS: 
Domino S.r.l. 
Via Vittorio Veneto, 52 
31013 Codognè (Treviso) ITALY 
Tel 0438.7933 Fax 0438.793363 
info@globuscorporation.com 
www.globuscorporation.com 

 

DYSTRYBUTOR W POLSCE: 

AP Plan Adam Baraniecki i Przemysław Kania Spółka Jawna 

Os. Wieniawa 57a 

64-100 Leszno 

Tel. +48 65 619 3855 

e-mail: biuro@diamedica.pl 

www.diamedica.pl 

 

UWAGA: Występujące w instrukcji nazwy pozycji menu ekranu urządzenia zostały 

podane dla nazw w języku angielskim, dla których podano również znaczenie w 

języku polskim. Zalecamy ustawienie w konfiguracji urządzenia języka angielskiego. 

 

 

Produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi i jest certyfikowany zgodnie z dyrektywą 93/42 / EWG uaktualnioną 

dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych przez Kiwa CERMET Italia 

SpA, (autoryzacja 0476) w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu. 

 

mailto:info@globuscorporation.com
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DANE TECHNICZNE 

 

Urządzenie 

 

Urządzenie:                                            Klasa IIB 

Nominalna moc w trybie oporowym:           ok. 50 W 

Częstotliwość:                                      470 KHz 

Obudowa:        ABS, przeznaczona do kontaktów z żywnością 

Poziom ochrony przed wodą:     IP 20 

Wymiary:                                                     170x220x60 mm 

Waga:                                                              460 gr.  

 

Warunki przechowywania i transportu 

 

Temperatura:                               od -10°C do 45°C  

Maks. względna wilgotność:                   75% 

Ciśnienie atmosferyczne:                 do 700 hPa do 1060 hPa 

 

Warunki pracy 

 

Temperatura:                                      od -10°C do 45°C 

Maks. względna wilgotność:                     75% 

Ciśnienie atmosferyczne:                     od 700 hPa do 1060 hPa 

 

Urządzenie jest przystosowane do stosowania we wszystkich środowiskach pracy z 

bezpośrednim podłączeniem do publicznej sieci niskonapięciowej, które dostarcza 

prąd do budynków wykorzystywanych do celów domowych. 

Akcesoria 

 

Zasilacz:   Marka: Alpha Elettronica 

                            Typ AC/DC 

                                Napięcie wejściowe: 115-230 Vac 50-60 Hz 1.2A  

                             Napięcie wyjściowe: 18 Vdc   3,3 A Max 

                            Model SWD 60 418 D 

                            Akumulator: 12V 4000mA Hi-MH 
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Elektrody i opaski elastyczne: 

- 4 elektrody dualtrode 9x7,5 cm 

- Elektroda/rękojeść Monotrode: rozmiar 11 x 7 cm, waga 230 g 

- Przewód do podłączenia elektrod Dualtrode 

- Zestaw opasek elastycznych do mocowania elektrod na skórze  

 

Krem przewodzący Globus, 250 ml 

WYPOSAŻNIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Walizeczka 

B- Elektroda Monotrode 

C-Przewody z zaciskami do podłączenia elektrod 

D- Jednostka główna 

E- Instrukcja obsługi 

F- Zasilacz 

G- Krem przewodzący 250 ml 

H- Opaski elastyczne 

I- Zestaw elektrod 

 

Podczas otwierania opakowania sprawdź, czy podstawowe wyposażenie jest 

kompletne. Jeśli brakuje niektórych elementów, skontaktuj się natychmiast z 

autoryzowanym sprzedawcą. 

 

A 

B 

D

 

F

 

G

 

H

 

I

 

C

 

E
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Uważnie sprawdź integralność urządzenia i jego akcesoriów. 

Wszystkie dostarczone w tej instrukcji informacje mogą być zmieniane bez 

wcześniejszego powiadomienia przez producenta. 

 

PRZEZNACZENIE 

 

Szacowany okres użytkowania produktu wynosi 5 lat. Zalecamy przesłanie 

urządzenia co dwa lata do producenta i/lub autoryzowanego centrum w celu 

konserwacji i sprawdzenia bezpieczeństwa.  

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie może być używane w sposób ciągły. 

Liczba zabiegów przy zasilaniu z akumulatora zależy od stopnia naładowania 

akumulatora. Trwałość akumulatora wynosi ok. 6 miesięcy, po tym okresie 

zalecamy wymianę akumulatora. 

DiaCaRe 1000 może być używany w następujących obszarach zastosowań: 

- kliniki, 

- ośrodki fizjoterapii, 

- zakłady rehabilitacji ogólnej, 

- ośrodki leczenia bólu (medyczne), 

- w warunkach domowych. 

Diatermia TECAR jest zwykle stosowana w leczeniu stawów, kręgosłupa, bólu 

mięśni i chorób ramienia, kolana, stawu skokowego i stawów dłoni, nadgarstków i 

łokci oraz innych chorób kostno-stawowych. 

Główne efekty terapeutyczne: 

- pobudzenie przywrócenia równowagi elektrolitów; 

- stymulowanie potencjałów membranowych; 

- wzrost mikrokrążenia żylnego, tętniczego i limfatycznego; 

- zwiększenie podaży tlenu i składników odżywczych w obszarze dotkniętym 

stanem zapalnym; 

- drenaż katabolitów; 

- desensytyzacja nocyceptorów i obwodowych włókien nerwowych; 

- wzrost elastyczności tkanek. 

 

  



7 

REV.2-14 

 

 

POŁĄCZENIA 

 

Urządzenie 

To urządzenie działa również po podłączeniu do sieci. Aby podłączyć zasilacz do 

złącza, podłącz go do gniazda nr 1, jak pokazano poniżej. 

 

Najpierw podłącz złącze do urządzenia, a następnie do sieci.  

 

 

Elektrody 

Przewód od elektrody dualtrode lub monotrode podłącz do gniazda nr 2. 

OSTRZEŻENIE: przed podłączeniem elektrody upewnij się, czy poziom mocy 

ustawiony jest na 0. 

 

 

 

 

 

Aby podłączyć elektrodę dualtrode, przesuń do góry klamrę niebieskiego zacisku, 

włóż elektrodę i zamknij klamrę.  

 

Akumulator: sposób ładowania 

Urządzenie jest zasilane z zestawu akumulatorków, które posiadają wysoką 

wydajność i są pozbawione tzw. efektu pamięci. 

Wykonaj ładowanie, gdy wskaźnik stanu baterii na wyświetlaczu pokaże ¼. 

Wcześniej wyłącz urządzenie i podłącz ładowarkę poprzez włożenie wtyczki do 

odpowiedniego gniazdka. 

Nie stosuj innych ładowarek, oprócz tej dostarczonej wraz z urządzeniem. W celu 

wymiany akumulatorków, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

 

 

 

1 
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ETYKIETY I SYMBOLE 

 

 

Uwaga 

 

Wskazuje, że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw dotyczących 

wyrobów medycznych (93/42 / EWG 47 / 2007EEC). Numer jednostki 

notyfikowanej to 0476 
 

Wskazuje, że jest to urządzenie klasy II. 

 

Wskazuje, że urządzenie posiada części elektryczne klasy BF. 

 

Symbol WEEE (Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Symbol 

recyklingu. 

Symbol WEEE używany w tym produkcie oznacza, że urządzenie nie może 

być traktowane jako odpad domowy. Właściwe usuwanie produktu 

przyczyni się do ochrony środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na 

temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z biurem lokalnym, firmą 

zajmującą się gospodarowaniem odpadami domowymi lub ze sklepem, 

w którym zakupiono produkt. 

 

It Wskazuje, że produkt został wyprodukowany zgodnie z dyrektywą 

2011/65 / EWG 
 

Wskazuje optymalne temperatury przechowywania i transportu produktu. 

 

Informuje operatora, że przed użyciem urządzenia należy przeczytać 

instrukcję obsługi. 

 
 Wyłączono alarmy. 

 
 

Emisje jonizujące. 

 

Informuje, że wyjścia urządzenia są wrażliwe na wyładowania 

elektrostatyczne. 

IP 20 Wskazuje ochronę przed wniknięciem wody. 

PRI Napięcie sieciowe zasilacza - wejściowe. 

SEC Napięcie zasilacza - wyjściowe. 
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Oznaczenia na urządzeniu 

 

 

 

 

 

 

PANEL I KLAWIATURA 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlacz   

 

 

 

 

 

 

Akcesoria 

 

 

 

 

P01 50% 10 

MIN 50%  

duty % 

075%  470 kHz  

04  

min  

Poziom naładowania 

akumulatora 

Minuty do końca zabiegu 

Częstotliwość Emitowana 

moc 

Cykl pracy 

Program 

name 

Przyciski GÓRA/DÓŁ  

zwiększanie/zmniejszanie 

mocy 

Przycisk funkcyjny 

Przycisk LEWO 

Przycisk CZAS minutnika 

Przycisk P+ 

Przycisk PRAWO 

Włącz/Wyłącz/OK 

Przycisk P- 
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ALARMY 

 

Zgodność z normami 

Emitowane sygnały dźwiękowe i akustyczne są zgodne z dyrektywą 60601-1-8. 

Znaczenie sygnałów 

 

 Prawidłowa emisja 

mocy 
Prawidłowy przebieg zabiegu. 

 Niepodłączony przewód 

Sprawdź, czy przewód jest 

podłączony do właściwego 

gniazda. 

 
 Wstrzymana praca Naciśnij OK, aby wznowić zabieg.  

 

 

UWAGA: 

Gdy symbol niepodłączonych przewodów nadal będzie się pojawiał, sprawdź, czy 

przewody lub inne elementy połączeniowe nie zostały uszkodzone. W takim 

wypadku, skontaktuj się z serwisem. 
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OSTRZEŻENIA I PRZECIWWSKAZANIA 

Postępowanie obowiązkowe 

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie musi być używane wyłącznie zgodnie z 

niniejszą instrukcją. 

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu użytkowania urządzenia 

w inny sposób, niż wskazano w tej instrukcji. 

Żadna część tej instrukcji (teksty i/lub zdjęcia) nie może być powielana 

elektronicznie lub mechanicznie bez uprzedniej pisemnej zgody producenta i firmy 

AP Plan. 

 

Jeśli pakiet, kabel lub złącze zasilania wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia, 

należy je natychmiast wymienić. 

Urządzenie powinno być podłączone do sieci zasilającej. Przed rozpoczęciem 

leczenia należy sprawdzić, czy specyfikacje systemu zasilania są zgodne z 

obowiązującymi w danym kraju przepisami. Upewnij się, czy zasilacz znajduje się w 

wygodnej pozycji i czy można go łatwo odłączyć. 

Przed odłączeniem jakiejkolwiek elektrody należy wstrzymać działanie urządzenia 

lub wyłączyć je. 

 

Nie modyfikuj urządzenia. 

Przed przystąpieniem do zabiegu na stole, który zawiera części metalowe, należy 

upewnić się, że jest on uziemiony i posiada odpowiednią wielkość. 

 

Ostrzeżenia przed zastosowaniem 

Nie używaj tego urządzenia jednocześnie z innymi urządzeniami elektronicznymi, 

zwłaszcza jeśli podtrzymują funkcje życiowe. Przeczytaj tabele zgodności 

elektromagnetycznej pod kątem prawidłowego stosowania urządzenia. Jeśli 

konieczne jest użycie urządzenia blisko lub razem z innymi urządzeniami, zwróć 

uwagę na to, jak one działają. 

- Przed użyciem urządzenia zaleca się przeczytanie całej instrukcji obsługi. 

Zachowaj niniejszą instrukcją obsługi. 

- Przed każdym użyciem zawsze sprawdź integralność urządzenia. Jest to 

podstawowy wymóg przeprowadzania terapii. Nie używaj urządzenia, jeśli 

przyciski lub przewody są uszkodzone lub nieprawidłowe. 

- Nie używaj materiałów łatwopalnych podczas korzystania z urządzenia. 

 

Urządzenie: 

- musi być stosowane przy wskazaniach i pod kontrolą lekarza lub fizjoterapeuty; 

- musi być przechowywane poza zasięgiem dzieci; 
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- po włączeniu urządzenia upewnij się, czy na wyświetlaczu pojawi się wersja 

oprogramowania i model urządzenia, co oznacza, że urządzenie pracuje i jest 

gotowe do użycia. Jeśli nie, lub na wyświetlaczu wszystkie segmenty nie są 

wyświetlane, wyłącz je i włącz je ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się 

z naszym centrum pomocy i nie używaj urządzenia. 

Przed rozpoczęciem zabiegu operator musi mieć pewność, że pacjent jest w 

stanie wskazać wrażliwość na ciepło. 

Pacjent musi zdjąć wszystkie bransoletki, naszyjniki, pierścionki i wszelkie metalowe 

przedmioty. 

Pacjent musi zdjąć aparat słuchowy i/lub ruchomą protezę zębów, jeśli znajduje 

się w pobliżu obszaru, który ma być leczony. 

Przed rozpoczęciem zabiegu upewnij się, czy skóra pacjenta jest czysta i sucha. 

 

Ostrzeżenia podczas użytkowania 

Podczas korzystania z urządzenia upewnij się, czy: 

- pacjent jest czujny i współdziałający w celu niezwłocznego poinformowania o 

nadmiernym odczuciu ciepła, które może powodować oparzenia; 

- operator jest gotowy do natychmiastowej interwencji w celu zmniejszenia mocy 

wyjściowej lub, w razie konieczności, do tymczasowego zatrzymania zabiegu; 

- pacjent nigdy nie pozostanie sam podczas zabiegu. 

 

Podczas zabiegu operator musi mieć pewność, czy elektrody mają na swojej 

powierzchni wystarczająco dużo kremu przewodzącego. Podczas zabiegu 

powierzchnia elektrody musi całkowicie przylegać do skóry pacjenta. W 

przeciwnym razie prąd może się nadmiernie koncentrować w części znajdującej 

się w kontakcie ze skórą, co prowadzi do oparzeń lub do zawieszenia terapii. 

Podczas zabiegu z wykorzystaniem aktywnej elektrody ruchomej, należy 

bezwzględnie zabronić umieszczania jej nad przeciwległą elektrodą odniesienia. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek urządzenia, może wystąpić 

zwiększenie mocy wyjściowej. 

 

Skutki uboczne  

- Zaczerwienienie 

- Podrażnienia skóry 

 

Przeciwwskazania 

Nie używaj urządzenia u pacjentów z rozrusznikiem serca lub innymi urządzeniami 

elektronicznymi; 

Nie stosuj w okolicy głowy, brzucha, płuc, narządów płciowych. 

Nie stosuj w strefie oczu. 
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Nie używaj urządzenia u kobiet ciężarnych. 

Nie używaj urządzenia na częściach ciała, które nie są wrażliwe na ciepło lub u 

pacjentów cierpiących na jedną z następujących chorób: 

- nowotwory; 

- poważna niewydolność sercowo-naczyniowa; 

- krwotok; 

- zakażenia miejscowe lub układowe; 

- aktywne patologie dermatologiczne; 

- niedokrwienie tkanek; 

- gorączka; 

- zmiany w układzie krzepnięcia krwi 

Należy zwrócić uwagę na następujące przypadki: 

- obszary ciała o małej wrażliwości (obszary hipotestyczne); 

- szczególnie u otyłych osób; 

- ostre choroby zapalne. 

 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Aparat i akcesoria 

W przypadku wadliwego działania nie próbuj samodzielnie otwierać urządzenia 

ani samodzielnie go naprawiać. Nie otwieraj urządzenia! Tylko wyspecjalizowane i 

autoryzowane serwisy mogą naprawić urządzenie. 

Unikaj gwałtownych uderzeń, które mogą uszkodzić urządzenie i prowadzić do 

nieprawidłowego funkcjonowania nawet wtedy, gdy może to nie być 

natychmiast wykrywalne. 

Czyść urządzenie i akcesoria wyłącznie środkiem dezynfekującym lub 

czwartorzędową solą amoniową rozcieńczoną wodą destylowaną w ilości 0,2-

0,3%. Nie wylewaj płynnego roztworu bezpośrednio na jego powierzchnię.  

Resztki kremu zgromadzone na elektrodach usuwaj bardzo delikatnie.  

Po czyszczeniu/dezynfekcji urządzenia, osusz je i jego akcesoria czystą szmatką. 

Zawsze używaj urządzenia i jego akcesoria czystymi dłońmi. 

Zaleca się używanie urządzenia i akcesoriów w czystym pomieszczeniu, aby 

zapobiec zanieczyszczeniu kurzu i brudu. 

Zalecane jest używanie urządzenia w dobrze wentylowanej przestrzeni. 

Zaleca się czyszczenie/dezynfekcję elektrod po każdym użyciu. Czyść części 

urządzenia, które mogą mieć kontakt z pacjentem po każdym użyciu lub co 

najmniej raz w tygodniu. 
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Zaleca się przeprowadzanie konserwacji urządzenia i jego części co 12 miesięcy. 

Jeśli urządzenie lub jego akcesoria nie są używane lub muszą być transportowane, 

należy je umieścić w oryginalnym opakowaniu. 

Transport 

Pod koniec zabiegu lub podczas transportu umieść urządzenie i jego akcesoria w 

oryginalnej walizce/torbie. 

Pozbywanie się urządzenia 

Gdy chcesz pozbyć się produktu, nie wrzucaj go lub jego części do ognia lub 

zwykłych śmieci komunalnych, ale oddaj produkt do punktu zbierania  

odpadów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Użytkownik może 

również zwrócić produkt sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowego 

urządzenia. 

Stosowanie i przechowywanie przewodów i elektrod 

Przed zastosowaniem elektrod skórę należy dokładnie oczyścić. 

Po użyciu elektrod uniwersalnych lub jednorazowego użytku, elektrody 

(przeznaczone dla jednego pacjenta) muszą być nalepione na folię z tworzywa 

sztucznego i przechowywane w plastikowej torebce w lodówce. 

Unikaj zetknięcia się ze sobą elektrod, lub układania jednej na drugiej. 

Gdy opakowanie zostało otworzone, elektrody mogą być stosowane do 25-30 

razy. 

Elektrody muszą być zawsze dotykane czystymi rękami i wymieniane, jeśli nie będą 

trzymały się już na skórze. 

W przypadku korzystania z innych elektrod, niż samoprzylepne, wskazane jest, aby 

oczyścić powierzchnię z odpowiednich środków czyszczących, zgodnie z opisem 

w instrukcji. 

Elektrody muszą być przechowywane w woreczku foliowym, w środowisku 

spełniającym wymagania opisane w instrukcji elektrod. 
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STOSOWANIE URZĄDZENIA 

Włączanie/Wyłączanie urządzenia 

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż 

usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz pokaże krótką animację. 

Po włączeniu urządzenia, na ekranie pokaże się główne menu. 

DIACARE 1000 

PROGRAM LIST Lista programów 

NEW PROGRAMS Nowe programy 

SETTINGS  Ustawienia 

 

Lista programów (Program list): jak wybrać i uruchomić program?  

Za pomocą przycisków P+/P- przejdź na pozycję "Program List" i naciśnij przycisk 

OK. 

Wewnątrz znajdują się dwie sekcje, pierwsza dotyczy wbudowanych programów 

fabrycznych, druga dotyczy własnych programów (My Program), które zostały 

wcześniej utworzone. 

Programy fabryczne posiadają cykl pracy przyjmujący wartości od 50% do 100% 

oraz czasy zabiegu od 10 do 15 minut. 

Jak uruchomić program? 

Po wybraniu programu, na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy zawierający 

następujące informacje: nazwa programu, symbol pracy z sieci lub stanu 

naładowania akumulatora, całkowity czas zabiegu, cykl pracy %, częstotliwość i 

wartość mocy, która będzie emitowana.  

Moc emisji można ustawić za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ. 

 

Jak wstrzymać na chwilę program? 

Aby zatrzymać program, naciśnij na klawiaturze przycisk OK. Zliczanie czasu 

zatrzyma się, a na ekranie pojawi się symbol PAUSE. Aby wznowić wykonywanie 

zabiegu, naciśnij raz jeszcze przycisk OK. 

 

Jak zakończyć program? 

Aby zakończyć program przed upłynięciem pełnego czasu zabiegu, naciśnij 

przycisk OK i trzymaj go tak długo, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.  
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Jak ustawić czas zabiegu? 

Aby aktywować funkcję zmiany czasu zabiegu, naciśnij przycisk CZAS (*). 

Następnie za pomocą przycisków P+ oraz P- ustaw właściwą wartość czasu. 

Naciśnij przycisk CZAS (*), aby zatwierdzić. 

 

Sekcja programów własnych (My Programs) 

Zawiera programy utworzone przez użytkownika. 

 

Tworzenie programów własnych (New programs) 

Aby przejść do tworzenia programów własnych, wybierz w głównym menu za 

pomocą przycisków P+/P- „New programs” i zatwierdź przyciskiem OK. 

Za pomocą przycisków P+/P- przesuń kursor na parametr, który chcesz 

zmodyfikować. Następnie za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ustaw wymaganą 

wartość parametru. Można ustawić następujące parametry: 

- Emitowaną moc % (napięcie) 

- Czas trwania zabiegu 

- Cykl pracy % 

- Częstotliwość (nie można jej zmienić) 

Za pomocą przycisku “” LEWO, możesz wrócić do menu startowego. Aby 

zatwierdzić zestaw parametrów, naciśnij przycisk OK. 

 

Wstawianie nazwy programu 

Istnieje możliwość zmiany domyślnej nazwy programu „empty”. 

Za pomocą przycisków “” (LEWO) i “” (PRAWO) przejdź na wybraną pozycję i 

wybierz i za pomocą P+/P-  wybierz odpowiednią literę. Maksymalnie można w ten 

sposób wstawić maksymalnie 21 znaków. 

 

Ustawienia urządzenia (Settings) 

Po wybraniu z menu głównego pozycji “Settings”, pojawi się następujące menu: 

SET UP 

ACOUSTIC SIGNALS Sygnały dźwiękowe 

AUTO SHUT-OFF  Czas automatycznego wyłączenia 

CONTRAST   Kontrast 

LANGUAGE   Język 
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Sygnały dźwiękowe (ACOUSTIC SIGNALS) 

Funkcja ta dotyczy sygnałów akustycznych emitowanych podczas naciskania na 

klawiaturę. 

                                          

Tryb „on”                                                                               Tryb „off” 

Za pomocą przycisków P+/P- włącz sygnały dźwiękowe (ON) lub wyłącz (OFF) i 

zatwierdź przyciskiem OK. 

Czas automatycznego wyłączenia (AUTO SHUT-OFF) 

Dotyczy sytuacji, gdy urządzenie nie jest używane i wtedy automatycznie wyłączy 

się po czasie od 1 do 20 minut. 

Za pomocą przycisków P+/P- ustaw wymagany czas wyłączenia i zatwierdź 

przyciskiem OK. 

Kontrast (CONTRAST) 

Pozwala na ustawienie kontrastu ekranu. 

Za pomocą przycisków P+/P- ustaw wymagany kontrast i zatwierdź przyciskiem OK. 

Język (LANGUAGE) 

Pozwala na ustawienie języka menu i komunikatów. 

Za pomocą przycisków P+/P- ustaw wymagany język i zatwierdź przyciskiem OK. 
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WARUNKI GWARANCJI 

 

DOMINO Srl gwarantuje, że jego produkty są wolne od wad pod względem 

materiału i wykonania przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury. 

Gwarancja jest ograniczona dla następujących przypadków: 

- sześć (6) miesięcy dla dostarczonych akcesoriów podlegających zużyciu, takich 

jak baterie, zasilacze, rękojeści, głowice, kable, elektrody itd. 

W celu skorzystania z usługi gwarancyjnej użytkownik musi przestrzegać 

następujących warunków gwarancji: 

1. Produkty muszą zostać wysłane przez Klienta na koszt klienta wraz z 

oryginalnymi i kompletnymi akcesoriami. 

2. Klient musi przedstawić fakturę zakupu, która potwierdza datę zakupu 

produktu. 

3. Prace serwisowe nie mają wpływu na pierwotną datę ważności gwarancji i nie 

przedłużają jej, chyba, że przepisy krajowe stanowią inaczej. 

4. Jeśli nie zostanie stwierdzona żadna usterka w trakcie naprawy, koszty będą 

zależały od czasu diagnozy. 

5. Gwarancja traci ważność, jeśli szkody zostały spowodowane przez: upadki, 

błędne lub niewłaściwe użycie produktu, użycie nieoryginalnej ładowarki lub 

zasilacza, przypadkowych zdarzeń, zmian, wymiany/odcięcia uszczelnień 

gwarancyjnych oraz/lub manipulowanie produktem. Gwarancja nie obejmuje 

uszkodzeń spowodowanych podczas transportu, gdy są stosowane 

opakowania niewłaściwe (patrz punkt 1). 

6. Gwarancja nie obejmuje niezdolności do korzystania z produktu, innych 

przypadkowych lub następczych kosztów lub innych wydatków poniesionych 

przez nabywcę. 

UWAGA Przed odesłaniem urządzenia do naprawy zaleca się przeczytanie 

instrukcji stosowania urządzenia zawartych w tej instrukcji oraz odwiedzenie strony 

Globus. 

Jeśli musisz zwrócić produkt do naprawy, skontaktuj się z dealerem lub obsługą 

klienta Globus. 

Producent zastrzega sobie prawo do wszelkich niezbędnych modyfikacji w 

dowolnym momencie, aby poprawić jakość produktu. 
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WYKRESY CHARAKTERYSTYKI MOCY 

 

 

 
 

 

 

Emitowana moc w zależności 

od obciążenia 

Ustawienie mocy 50% 

Rzeczywista wyemitowana moc [W] 

50% mocy nominalnej [W] 

Ustawienie mocy 100% 

100% mocy nominalnej [W] 

Rzeczywista wyemitowana moc [W] 
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GŁÓWNE OBSZARY LECZENIA 

Za pomocą elektrody MonoTrode 

 
Brzuch 

 
Udo zew. 

 
Udo wew. 

 
Udo odwo. 

 
Ramię 

 
Udo przyw. 

 

 
Udo 

 

 
Biodro 

 
Kolano 

 
Pośladek 

 
Ramię 

 
Szyja 

 

 
Więzadło 

 
Łydka 

 
Udo 

 
Lędźwie 

  

 

Za pomocą elektrody DualTrode (lub DiaTrode) 

 
Biodro  

Kostka 

 
Kręg. szyjny 

 
Udo 

 
Kolano 

 
Łokieć 

 

 
Lędźwie 

 
Dłoń 

 
Ramię 

 
Łydka 

 
Bark 

 

 

 

Elektrodę DualTrode podłączamy do kanału 1 i aplikujemy w miejscu „+”.  
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SPECYFIKACJA ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 

Stosuj się do następujących wskazówek dotyczących zgodności 

elektromagnetycznej. 

Inne przenośne lub podręczne urządzenia z komunikacją radiową (RF) mogą mieć 

wpływ na pracę tego urządzenia. 

TABELA 1 

Wskazówki i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna: 

Urządzenie DIACARE 1000 jest przeznaczone do pracy w środowisku 

elektromagnetycznym wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia 

powinien zapewnić, że jest ono stosowane w tym środowisku. 

Testy emisyjne Zgodność Środowisko 

elektromagnetyczne - 

wskazówki 

Emisja częstotliwości radiowych 

CISPR 11 

Grupa 1 To urządzenie stosuje energię 

częstotliwości radiowych 

tylko na swój wewnętrzny 

użytek. Z tego względu, 

emisje te są bardzo niskie i 

praktycznie nie wywołują 

interferencji ze sprzętem 

elektronicznym znajdującym 

się w pobliżu. 

Emisja częstotliwości radiowych 

CISPR 11 

Klasa B To urządzenie jest 

odpowiednie do stosowania 

w warunkach domowym, 

gdzie jest możliwość 

bezpośredniego podłączenia 

do publicznej sieci niskiego 

napięcia zasilającej obiekty 

gospodarstw domowych. 

Emisja harmoniczna IEC 61000-3-2 Klasa A 

Emisja w wyniku iskier i wahań 

napięcia IEC 61000-3-3 

Spełniona 

TABELA 2 

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna: 

To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym 

wyspecyfikowanym poniżej. Użytkownik urządzenia powinien zapewnić, aby było 

ono stosowane w tym środowisku. 

Test odporności IEC 60601 poziom poziom Środowisko 
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testowy zgodności elektromagnetyczne - 

wskazówki 

Wyładowania 

elektrostatyczne 

(ESD)  

IEC 61000-4-2

6 kV kontakt

8 kV powietrze 

Podłoga powinna być 

drewniana, betonowa 

lub z kafli 

ceramicznych. Jeżeli 

jest pokryta 

materiałami 

syntetycznymi, to 

należy zachować 

względną wilgotność 

przynajmniej 30%. 

Gdy podłoga jest pokryta materiałem syntetycznym, względna wilgotność 

powinna wynosić przynajmniej 30%. 

Serie szybkich 

elektrycznych 

stanów 

przejściowych  

IEC 61000-4-4

2 kV dla linii zasilających

1 kV dla linii we/wy 

Jakość zasilania 

powinna odpowiadać 

jakości dla typowego 

środowiska 

komercyjnego i 

szpitalnego 

Odporność na 

udary 

IEC 61000-4-5

1 kV tryb różnicowy

2 kV tryb wspólny 

1 kV tryb różnicowy

2 kV tryb wspólny 

Jakość zasilania 

powinna odpowiadać 

jakości dla typowego 

środowiska 

komercyjnego i 

szpitalnego 

Zapady napięcia, 

krótkie przerwy i 

zmiany napięcia 

AC IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95% gł. UT) 0.5 cyklu 

40% UT (60% gł. UT) 5 cykli 

70% UT (30% gł. UT) 25 cykli 

<5% UT (>95% gł. UT) 5 cykli 

Jakość zasilania 

powinna odpowiadać 

jakości dla typowego 

środowiska 

komercyjnego i 

szpitalnego. Jeśli 

wymagane jest 

zachowanie ciągłości 

zasilania, zaleca się 

stosowania zasilaczy 

UPS. 

Pole 3 A/m Jakość zasilania 
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magnetyczne o 

częstotliwości sieci 

elektroenerge-

tycznej 

IEC 61000-4-8 

 powinna odpowiadać 

jakości dla typowego 

środowiska 

komercyjnego i 

szpitalnego 

UWAGA: UT jest napięciem zasilania  AC przed zastosowaniem poziomu 

testowego 

 

TABELA 4 

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna – dla 

sprzętu i systemów nie służących podtrzymywaniu życia. 

Test odporności IEC 60601 poziom 

testowy 

poziom 

zgodności 

Środowisko 

elektromagnetyczne - 

wskazówki 

   Przenośny sprzęt emitujący 

fale radiowe nie powinien 

być używany w 

bezpośredniej bliskości 

jakichkolwiek części 

urządzenia, włączając kable. 

Zaleca się zachowania 

odległości obliczonej z 

równania zastosowanego do 

częstotliwości nadajnika. 

Zaburzenia 

przewodzone, 

indukowane 

przez pola o 

częstotliwości 

radiowej 

IEC 61000-4-6 

3 V ms 

od 150 kHz  

do 80 MHz 

3 V ms Zalecany dystans: 

P
V

d 









1

5,3
 

Od 80 MHz do 800 MHz 

Pole 

elektromagnetyc

zne o 

częstotliwości 

radiowej 

3 V/m 

od 80 MHz  

do 2.5 GHz 

3 V/m 
P

E
d 










1

7
 

Od 80MHz do 2.5GHz  

 



24 

REV.2-14 

IEC 61000-4-3 

gdzie P, to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W) 

wg danych producenta nadajnika, a d to zalecany odstęp w metrach (m). 

Natężenia pól pochodzących ze stałych nadajników radiowych, określone po 

wykonaniu inspekcji miejsc będących źródłem pola elektromagnetycznego, 1 

powinny być mniejsze niż wymagane poziomy w każdym z zakresów 

częstotliwości. 2 Do interferencji może dość w sąsiedztwie miejsc oznaczonych 

symbolem:  

 

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. 

UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. 

Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbicia od 

materiałów, obiektów i ludzi. 

1 Natężenia pola pochodzące ze stałych nadajników takich, jak stacje bazowe 

sieci komórkowych/bezprzewodowych, telefonicznych, naziemnych radiowych 

systemów mobilnych, radia amatorskiego, rozgłośni radiowych AM i FM, 

rozgłośni TV są trudne do określenia. Aby uzyskać informację o źródłach pola 

elektromagnetycznego w okolicy, należy przeprowadzić oględziny terenu. 

Jeżeli w miejscu eksploatacji urządzenia zmierzone natężenia pól przekraczają 

powyższe poziomy, to należy dokonać obserwacji urządzenia w warunkach 

normalnego działania. Przy zauważeniu nieprawidłowych wskazań, konieczne 

będą dodatkowe pomiary, przy jednoczesnej zmianie ułożenia urządzenia lub 

zmianie lokalizacji miejsca pomiaru. 

2 Powyżej zakresu częstotliwości 150 kHz-80 MHz, natężenie pola powinno być 

mniejsze od 3 V/m. 

TABELA 6 

Zalecane odległości urządzenia od przenośnych urządzeń emitujących fale 

radiowe 

To urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku występowania pola 

elektromagnetycznego, gdzie zaburzenia emitowanych częstotliwości radiowych 

są pod kontrolą. Użytkownik urządzenia powinien podjąć kroki, które ograniczą 

interferencje elektromagnetyczne poprzez zapewnienie minimalnych odległości 

urządzenia od przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego emitującego fale 

radiowe (nadajniki) zgodnie z poniższymi zaleceniami, zakładając maksymalną 

moc sprzętu telekomunikacyjnego. 

Maksymalna moc Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika 
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znamionowa 

nadajnika 

150 Hz – 80 MHz 80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 2,5 

GHz 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Dla nadajników o innej mocy znamionowej niż na powyższej liście, zalecana 

odległość d w metrach (m) może być oszacowana za pomocą równania 

zastosowanego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną wyjściową 

mocą znamionową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta 

nadajnika. 

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się zakres wysokich częstotliwości. 

UWAGA 2: Powyższe wskazówki nie stosują się we wszystkich sytuacjach. 

Propagacja fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i odbicia od 

materiałów, obiektów i ludzi. 
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