
Maty do magnetoterapii  
Globus Memory Foam 
Instrukcja obsługi 
Modele: 

 MAT 100 Memory Foam – moduł pojedynczy na 1 kanał 
 TOTAL BODY 200 Memory Foam – 4 moduły w tym 2 aktywne na 2 kanały 
 TOTAL BODY 400 Memory Foam – 4 moduły w tym 4 aktywne na 2 kanały 
 TOTAL BODY 400 XP Memory Foam – 4 moduły w tym 4 aktywne na 4 kanały 

 

   
Maty do magnetoterapii firmy Globus mogą być używane ze wszystkimi aparatami linii Magnum, za wyjątkiem 
Magnum L.  
Maty modułowe „TOTAL BODY” składają się z 4 modułów, z których w zależności od modelu można wyróżnić 
moduły aktywne typu MAT 100 Memory Foam lub neutralne. Jeden moduł aktywny zawiera w sobie 4 
elektromagnesy, które są podłączone szeregowo i wykorzystują razem jeden kanał aparatu Magnum. Mata 
neutralna nie posiada żadnych elektromagnesów.  
 
WŁAŚCIWOŚCI 
 Wymiary 

o MAT 100 Memory Foam – 44 x 70 cm (grubość: 65 mm). 
o TOTAL BODY Memory Foam – 176 x 70 cm (4 odczepiane moduły) 

 Warstwy wewnętrzne: górna warstwa dwóch pianek plastycznych o różnej twardości (małej i średniej) i 
podwójna dolna warstwa z twardej pianki poliuretanowej zawierająca elektromagnesy. 

 Zewnętrzna poszewka: materiał hipoalergiczny nadający się do prania z antypoślizgowym spodem 
(sprawdź warunki prania na etykiecie wewnętrznej). 

 Wewnętrzna poszewka: materiał wodoodporny i antybakteryjny.  
 
Warunki przechowywania i transportu 
 Temperatura przechowywania i transportu: od -25°C do +70°C 
 Wilgotność względna: 0%-93%. 
 Ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 hPa 
Warunki pracy 
 Temperatura pracy: od 0°C do +70°C 
 Wilgotność względna: 15%-93%. 
 Ciśnienie atmosferyczne: 700-1060 hPa 

MAT 100 

TOTAL BODY 

Pianka „Memory” 



PRZEZNACZENIE 
Do zastosowań domowych lub profesjonalnych w połączeniu z urządzeniami do magnetoterapii linii Globus 
Magnum. 
 
KONFIGURACJA MAT „TOTAL BODY” 
 Total Body 200 Memory Foam 

2 aktywne moduły (łącznie 8 elektromagnesów) i 2 neutralne bez elektromagnesów. Wykorzystywane są 2 
kanały urządzenia Magnum. Poszczególne moduły można łączyć dowolnie umieszczając aktywne moduły w 
miejscach wymagających leczenia. Przykładowe konfiguracje: 

 
 Total Body 400 Memory Foam 

4 aktywne moduły (łącznie 16 elektromagnesów). Wykorzystywane są 2 kanały urządzenia Magnum. Każdy 
kanał obsługuje 2 moduły, co oznacza, że moc jednego kanału rozkłada się równomiernie na 2 moduły. 

 
 Total Body 400 XP Memory Foam 

4 aktywne moduły (łącznie 16 elektromagnesów). Współpracuje tylko z 4-kanałowym urządzeniem 
Magnum 3500 Pro. Każdy moduł jest podłączony do dedykowanego kanału, co pozwala na osiągniecie 
pełnej mocy na całej powierzchni maty, wyższej w porównaniu z matą Total Body 400 Memory Foam. 

 
  



PODŁĄCZENIE MATY DO URZADZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby podłączyć przewód wychodzący z maty do 
urządzenia, włóż wtyczkę przewodu do odpowiedniego 
gniazda w górnej części urządzenia. Mała wypustka na 
wtyczce powinna być skierowana w dół. 
 
 
POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE MAT „TOTAL BODY” 
Aktywne moduły mat Total Body 200 oraz Total Body 400 XP podłącz do wybranych kanałów urządzenia. 
 
W przypadku maty Total Body 400, moduły aktywne są na danym kanale połączone są w pary za pomocą 
cienkich przewodów. 

 
Wyprowadź czarne i czerwone przewody wychodzące z otworów każdej maty, jak 
na zdjęciu. W module z przewodem zasilającym, dwa krótkie przewody wychodzą 
z tej samej strony, podczas gdy w drugiej macie, dwa krótkie przewody wychodzą 
po prawej stronie, dzięki czemu są blisko i można je połączyć.  
 
 

Połącz ze sobą dwa małe czerwony przewody 
oraz czarne. 

            

Pierwsze dwa moduły są połączone. Wykonaj te same 
czynności przy połączeniu dwóch kolejnych modułów. 

                   
 
OBSŁUGA MATY MAT 100 
Mata MAT 100 Memory Foam posiada w środku 4 elektromagnesy, co pozwala na leczenie dużej powierzchni 
bez konieczności korzystania tradycyjnych aplikatorów na powierzchni ciała. Może na niej siedzieć na kanapie, 
na krześle lub leżeć na niej w łóżku. Można też matę położyć na dowolnym miejscu ciała. 
Mata MAT 100 Memory Foam może być stosowana samodzielnie lub może być w prosty łączona z inną matą 
MAT 100 lub matą neutralną. 
 
OBSŁUGA MAT „TOTAL BODY” 
Maty „TOTAL BODY” pozwalają na wykonywanie zabiegu na jeszcze większej powierzchni w pozycji leżącej. 
Ułóż matę „TOTAL BODY” na tradycyjnym łóżku z materacem lub innym podłożu, aby wszystkie kable 
wychodziły na jedną stronę łóżka, przy krawędzi, co ułatwi podpięcie urządzenia Magnum. Zalecamy nakryć 
matę prześcieradłem, aby dłużej utrzymać odpowiednią czystość. 
 
Uwaga: Powierzchnia pod matą powinna być gładka. Jeśli na macie są wyczuwalne wybrzuszenia, to rozepnij 
oba pokrowce maty i sprawdź położenie elektromagnesów między dwiema szarymi piankami, aby były 
odpowiednio włożone w otwory. 

TAK NIE 

Przewód 
doprowadzeniowy 
wychodzący z maty 



URUCHOMIENIE PROGRAMU 
Mata magnetyczna jest zwykle stosowana wg wskazań lekarza. W zależności od rodzaju schorzenia, może być 
stosowana nawet podczas snu. Jeśli chodzi o intensywność pola magnetycznego, to w porównaniu z typowymi 
elastycznymi aplikatorami, mata magnetyczna nieco zmniejsza działanie pola, dlatego zalecamy zwiększyć 
intensywność na urządzeniu o 15-20 Gs.                
Po zainstalowaniu maty i położeniu się na niej, włącz urządzenie Magnum i rozpocznij zabieg zgodnie z 
instrukcją obsługi urządzenia. 
 
PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE 
 Jeśli mata nie jest używana przez dłuższy czas, zalecamy włożenie jej z powrotem do oryginalnego 

opakowania i przechowywanie w suchym oraz czystym miejscu. 
 Zalecamy czyścić, jeśli to konieczne, tylko zewnętrzną poszewkę. Jeśli to jest rzeczywiście potrzebne, to 

można też wyczyścić wewnętrzną powłokę, pamiętając aby nie naruszyć prawidłowego ułożenia 
wewnętrznych elektromagnesów.  

 Przed czyszczenie/praniem, zabezpiecz boczny męski rzep poprzez przyczepienie do niego oddzielnego 
paska rzepu żeńskiego dostarczonego wraz z matą. Zabezpieczy to włókna rzepu przed uszkodzeniem 
podczas prania. 

 Instrukcje dotyczące prania znajdują się na etykietach poszewek. 
 
ETYKIETY I SYMBOLE 
 

 
Wskazanie na datę produkcji 

 
Informacja o względnej wilgotności w warunkach przechowywania i transportu w 
miejscu stosowania urządzenia i akcesoriów. 

 Oznaczenie optymalnej temperatury przechowywania i transportu urządzenia. 

 
Informacja dla użytkownika, aby przed użyciem urządzenia zapoznał się koniecznie 
z instrukcją obsługi. 

 
Ten symbol oznacza zgodność z wymaganą dyrektywą dotyczącą znaku CE. 

 

Symbol recyklingu WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego). Dotyczy urządzeń, które nie powinny być wyrzucane do zwykłych 
śmieci komunalnych. Wymagają prawidłowego pozbywania się w celu ochrony 
środowiska naturalnego. Postępuj zgodnie lokalnymi przepisami dotyczącymi 
gospodarki odpadami lub skontaktuj się z firmą zbierającą odpady lub ze 
sprzedawcą. 

 
GWARANCJA 
Mata jest objęta gwarancją obejmującą wady fabryczne przez okres 24 miesięcy od daty nabycia. Same 
poszewki są objęte gwarancją 6 miesięcy od daty nabycia. 

 
 
Wytwórca i serwis: 

DOMINO s.r.l.   
via Vittorio Veneto 52 
31013 - Codognè - TV - WŁOCHY 
Tel. (+39) 0438.7933 
E-Mail: info@globuscorporation.com 
www.globuscorporation.com 

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

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-19 


