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Ważne uwagi 
 

Przed użyciem produktu, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługę i zachowaj ją na później.  

 

 

Uruchamianie: 

 Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdź czy napięcie w sieci zasilającej jest takie samo, jak 
na oznaczeniu widocznym przy urządzeniu lub przy odrębnym zasilaczu/ładowarce (o ile występuje). 
Używaj tylko oryginalnego zasilacza dedykowanego dla danego urządzenia. 

 Jeśli urządzenie posiada odłączany sterownik, używaj tylko takiego sterownika, który został 
dostarczony wraz z urządzeniem. Nie zastępuj go sterownikiem od innych urządzeń. 

 

Warunki prawidłowej eksploatacji urządzenia: 

 Nie zaginaj elementów grzewczych, aby uniknąć tworzenia się trwałych załamań. 

 Nie wkładaj do elementu grzewczego pinesek, igieł i innych ostrych przedmiotów. 

 Nie zakrywaj urządzenia innymi przedmiotami podczas działania i nie umieszczaj go nad innymi 
urządzeniami grzewczymi. 

 Nie używaj urządzenia przy wysokiej wilgotności i nie zanurzaj w wodzie. W celu wykonania 
czyszczenia urządzenia, postępuj zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja”. 

 

Ostrzeżenia: 

 W przypadku osób niepełnosprawnych, z nadwrażliwością na ciepło, zarówno u dzieci jak i dorosłych, 
używaj urządzenia pod odpowiednim bezpośrednim nadzorem innej osoby.   

 Urządzenie nie może być stosowane u osób, które są pod wpływem alkoholu, środków nasennych, 
uspokajających lub narkotyków.  

 Nie używaj urządzenia do ogrzewania zwierząt. 

 Ponieważ urządzenie emituje niewielkie pole elektromagnetyczne, osoby z rozrusznikiem serca lub 
innym urządzeniem wspomagającym krążenie powinny skonsultować stosowanie urządzenia z 
lekarzem. 

 Wydłużone używanie urządzenia na maksymalnej mocy może doprowadzić do poparzenia skóry. 
Nigdy nie zasypiaj z włączonym urządzeniem. 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych w warunkach szpitalnych. 

 Ważne jest, aby kabel połączeniowy nie był skręcony i nie leżał na urządzeniu podczas działania. Nie 
ciągnij za kabel, aby go odłączyć i nie wykorzystuj go jako uchwyt. 

Często sprawdzaj urządzenie, jego sterownik, kabel i elementy grzewcze, czy nie posiadają oznak zużycia lub 
uszkodzeń. Jeśli zostaną one zauważone, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym 
serwisem. 

W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia, nie będzie ono podlegało gwarancji.  
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Zastosowania 
Wskazania w okresie ciąży i laktacji: 

 Łagodzenie bólu w piersi wywołanego zmianami hormonalnymi okresu macierzyństwa. 

 Poprawa drożności kanalika piersiowego poprzez zmniejszenie grudek mlekowych. 

 Stymulacja wydzielania mleka dzięki rozszerzeniu naczyń pod wpływem ciepła. 

 Łagodzenie bólu spowodowanego procesami zapalnymi przy infekcjach bakteryjnych w piersi 
(zastoinowe zapalenie gruczołu mlekowego). 

Pozostałe wskazania: 

 Dolegliwości mięśnia piersiowego. 

 Stan zapalny gruczołu sutkowego. 

 Bóle w piersi w okresie przedmiesiączkowym. 

 Zmiany piersiowe typu mastopatia, torbiele. 

Kompres MamaTerm, to wyjątkowy produkt na rynku z uwagi na swoją ergonomię i łatwe dopasowanie do 
dowolnego kształtu oraz rozmiaru piersi. 

Sterownik kontrolny 
Ekran: 

 DIODA BURSZTYNOWA:  
Oznacza, że jest aktywny tryb programu 
DGterm. 

   

 DIODY CZERWONE: 
Oznaczają poziom wybranej temperatury. 
 

 DIODY ZIELONE: 
Oznaczają wybrany czas automatycznego 
wyłączenia. 
 

 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK (0/I) 

Przyciski:  

 PRZYCISK ZWIĘKSZANIA TEMPERATURY 
 

 

 PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA TRYBU 
PROGRAMOWEGO DGterm 
 

 PRZYCISK WYBORU CZASU AUTOMATYCZNEGO 
WYŁĄCZENIA  
(TRYB AUTO-STOP) 
 

 PRZYCISK ZMNIEJSZANIA TEMPERATURY 
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Tryby działania 
 

Urządzenie może znajdować się trzech trybach pracy: 

1. Tryb wolny (domyślnie): urządzenie działa nieprzerwanie przy temperaturze wybranej przez 
użytkownika. 

2. Tryb AUTO-STOP (automatycznego wyłączenia): urządzenie rozpoczyna działanie przy temperaturze 
wybranej przez użytkownika i pracuje przez wybrany okres czasu, po czym automatycznie wyłącza się. 

3. Tryb DGterm: urządzenie rozpoczyna działanie, gdzie temperatura i czas pracy jest stale kontrolowana 
przez wbudowany program zgodnie z podziałem na fazy pracy. 

 

Automatyczne zmniejszenie temperatury 
Aby nie narazić użytkownika na pozostawanie w wysokiej temperaturze przez długi okres czasu, w trybach 1 
oraz 2 sterownik nieustannie monitoruje przebieg pracy urządzenia, w tym utrzymywaną temperaturę. 
Temperatura pracy może zostać obniżona do niższego poziomu, jeśli praca przy wysokiej temperaturze 
będzie trwać ok. 2 godzin, co zostanie uwidocznione na czerwonych diodach, które zaczną wskazywać niższy 
poziom.  

Instrukcja stosowania 
 

1. Podłącz kabel od zasilacza do sterownika, a następnie włóż zasilacz do gniazda sieciowego. 
2. Włącz urządzenie poprzez przesunięcie przycisku włącznika w pozycję „I”. Sterownik od razu wykonana 

test urządzenia, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości, a następnie, jeśli wszystko przebiegnie 
poprawnie, zostanie domyślnie wybrany: poziom temperatury 1 (minimalny, zapali się jedna czerwona 
dioda) oraz tryb wolny (tryby AUTO-STOP oraz DGterm są nieaktywne).  

3. Za pomocą przycisków „+” i „-”, wybierz wymagany poziom temperatury. Od tej chwili urządzenie będzie 
pracować w trybie wolnym. Oznacza to, że jedynymi aktywnym wskaźnikami będą czerwone diody 
określające wybrany poziom temperatury. 

4. Jeśli to konieczne, możesz w dowolnym momencie za pomocą przycisku „ ” wybrać wymagany czas 
pracy (30min-1h-2h), co oznacza przejście do trybu AUTO-STOP. Zostanie to uwidocznione za pomocą 
zielonych diod (brak jakiejkolwiek zapalonej diody zielonej oznacza, że urządzenie pracuje w trybie 
wolnym). Po upłynięciu wybranego czasu zabiegu w trybie AUTO-STOP, grzanie zostanie przerwane i 
wszystkie czerwone diody zgasną. Będą się paliły  jedynie diody zielone, zgodnie z ostatnio ustawionym 
czasem pracy. Naciśnij dowolny przycisk, aby przejść do trybu wolnego. 

5. Możesz również w dowolnej chwili aktywować tryb DGterm, do czego służy przycisk „ ”. Zapali się 
wtedy od razu bursztynowa dioda (na samej górze) i kontrolę nad urządzeniem przejmie wbudowany 
program, który będzie samodzielnie cyklicznie uruchamiał różne poziomy grzania. Przyciski regulacji 
poziomu temperatury oraz czasu pracy, są w tym momencie zablokowane. Możesz w dowolnej chwili 

wyjść z trybu DGtrem poprzez naciśnięcie przycisku „ ”.Jeśli poczekasz do końca trwania programu 
DGterm, grzanie wyłączy się automatycznie i wszystkie czerwone diody zgasną. Będzie się paliła tylko 
dioda bursztynowa. Naciśnij dowolny przycisk, aby przejść do trybu wolnego. 

6. Aby wyłączyć urządzenie, przesuń przycisk włącznika w pozycję „0”. 

Gdy po wyłączeniu urządzenie pozostaje ciepłe, pozwól, aby się schłodziło, zanim zostanie złożone i 

schowane. 
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Specyfikacja programu DGterm 
 

Liczba faz Czas fazy [min] Czas całkowity [min] Sekwencje temperatury 

6 10 1 4-1-4-1-4-1 

 

Walory jakości DAGA 
 

Technologia Daga Flexy Heat gwarantuje, że produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i 

skontrolowany przy użyciu najnowszych technologii i zgodnie ze standardami najwyższej jakości. Wszystkie 

elementy grzejne są produkowane przy użyciu wyłącznie starannie dobranych i przetestowanych 

materiałów, aby dostarczyć produkt idealny do bezpośredniego stosowania, o długiej żywotności i wolny 

od wad.  

Dokładność elektronicznego układu sterowania zapewnia inteligentną regulację ciepła podczas 

nadzorowania prawidłowego działania produktu, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub niewłaściwego 

użytkowania. 

Dzięki specjalnej konstrukcji, wszystkie produkty wykonane w technologii Daga Flexy Heat generują bardzo 

słabe pole elektromagnetyczne (EMF). W ten sposób, użytkownik nie jest narażony na promieniowanie 

podczas korzystania z produktu i nie ma zakłóceń innych urządzeń elektronicznych. 

 

Przechowywanie 
 

Jeśli nie zamierzasz stosować urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód połączeniowy. Zwiększy to 

żywotność urządzenia. Przechowuj urządzenie w jego oryginalnym opakowaniu i umieść w suchym miejscu, 

bez pofałdować i zagięć. Nie umieszczaj na nim żadnych ciężkich przedmiotów. 

 

Czyszczenie i konserwacja 
 

W przypadku oznak zawilgocenia, wysusz urządzenie, zanim zostanie podłączone do prądu. 

Aby wyczyścić zewnętrzną powłokę materiałową, zdejmij ją z urządzenia. Może być brana w pralce w 

temperaturze maksymalnie 50 °C i z wykorzystanie woreczka do prania tkanin delikatnych. 

Wewnętrzny, plastikowy wkład grzewczy można czyścić wilgotną i miękką szmatką. 

 

Postępowanie z odpadami 
Kiedy urządzenie zakończy swój okres eksploatacji, należy postępować zgodnie z regulacjami 

dotyczącymi zwrotu i zbierania odpadów, które wynikają z Dyrektywy Komisji Europejskiej 

2002/96/EC-WEEE. Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci komunalnych. Pomóż nam 

chronić środowisko. 
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Rozwiązywanie problemów 
 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Po włączeniu bocznego przycisku, na 

ekranie sterownika nic się nie 

pokazuje. 

Sprawdź, czy urządzenie jest właściwie podłączone do sieci. 

Sprawdź, czy przycisk boczny jest na pewno w pozycji „I”. 

Po włączeniu urządzenia, ekran nie 

jest ustawiony w trybie wolnym 

(poziom temperatury 1) i urządzenie 

nie działa. 

Sterownik mógł wykryć jakieś nieprawidłowości podczas testu 

sprawdzającego. Wyłącz i włącz urządzenie ponownie. Jeśli 

problem występuje dalej, skontaktuj się z serwisem. 

Po włączeniu urządzenia, ekran jest 

ustawiony prawidłowo w trybie 

wolnym (poziom temperatury 1), ale 

urządzenie nie grzeje. 

Jeśli stwierdzisz brak grzania, ustaw poziom temperatury na 

maksymalny i odczekaj 45 minut. Jeśli nadal nic nie grzeje, 

skontaktuj się z serwisem. Urządzenie nie jest w stanie 

właściwie ocenić temperatury zewnętrznej, dlatego może 

błędnie określić temperaturę grzania. 

Emitowane ciepło nie jest 

wystarczające. 

Jeśli przy maksymalnym poziomie temperatury odczuwane 

ciepło wydaje się zbyt słabe, radzimy przyłożenie elementu 

grzejącego bezpośrednio na skórę, zakrywając drugą stronę 

ręcznikiem lub innym okryciem, co powinno zmniejszyć 

rozpraszanie ciepła. 

Ekran wyświetla niezrozumiałe 

informacje. Diody LED mrugają 

nieprzerwanie. 

Może to oznaczać nieprawidłowe działanie sterownika i 

wewnętrzny system bezpieczeństwa zablokował działanie 

urządzenia. Wyłącz i włącz urządzenie ponownie. Jeśli problem 

występuje dalej, skontaktuj się z serwisem. 

 

Urządzenie osiąga maksymalne temperatury w zakresie 65-75 °C. Jest to wartość orientacyjna określona na 

podstawie pomiarów laboratoryjnych zgodnych procedurą opisaną w normie UNE-EN-60335-2-17. 

 

 

Gwarancja 
 

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta licząc od daty zakupu. . Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia nie opisanym w dokumentacji, 
przypadkowymi awariami (upuszczenie, spalenie, uruchomienie po zamoczeniu itp.), samodzielnymi 
modyfikacjami, naprawami, złym obchodzeniem się. Gwarancja obejmuje tylko defekty materiałowe i 
fabryczne. 

W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
dystrybutorem podanym na końcu instrukcji obsługi.   
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Symbole stosowane na etykietach 
 

 Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. 

 
Unikaj zgięć i pofałdowań. 

 
Nie wkładaj pinesek, igieł i innych metalowych przedmiotów. 

 

Nigdy nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci komunalnych. Postępuj zgodnie z przepisami 

dotyczącymi gospodarki odpadami i zużytym sprzętem elektrycznym. 

 Nie używaj żelazka. 

 Nie stosuj środków wybielających. 

 Nie wolno prać chemicznie. 

 Nie susz maszynowo. 

 Nie wolno prać. 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne 
 

Pobór mocy 22 W 

Zasilanie Zasilacz 12V 

Długość całkowita 35 cm 

Średnica 23 cm 

Czas pracy 30, 60 lub 120 min 
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KONTAKT 
 

Wytwórca:    
DAGAPHARMA (Grupa DAGA) 
Rambla Nova, 65 
08100 Mollet Del Valles (Barcelona) 
Hiszpania 
TEL: (093)593 03 31 · sat@eedaga.es 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
Sklep medyczny: diaMedica              TEL: 65 619 3855 

www.diamedica.pl 
 

 

 

Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest 
chronione prawem. Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest 
niedozwolone. 

 

Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 


