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Opaska termiczna FX Sport 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
     

 

 

 

Opaska dostępna jest w wersjach na następujące części ciała: 

Staw łokciowy • Bark • Lędźwie • Kark • Staw skokowy • Nadgarstek • Staw kolanowy 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Chcielibyśmy podziękować Tobie za wybór opaski termicznej FX Sport firmy Daga. Po rozpakowaniu prosimy 
o sprawdzenie, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub z dystrybutorem podanym na końcu niniejszej instrukcji obsługi. 
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Ważne uwagi 
Uruchamianie: 

 Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdź czy napięcie w sieci zasilającej jest takie samo, jak 
na oznaczeniu widocznym przy ładowarce.  

 Używaj tylko akumulatora, który został dostarczony wraz z urządzeniem. Model akumulatora: 60300. 
Ładowanie akumulatora może być wykonywane wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki, model: 
60303. 

Warunki prawidłowej eksploatacji urządzenia: 

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

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

 Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zamoczone i jest wilgotne. Poczekaj, aż wyschnie.  

 Nie zanurzaj urządzenia 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.   

 Nie powinno się używać tego urządzenia u dzieci poniżej trzeciego roku życia, gdyż nie 
posiadają one zdolności reagowania na przegrzanie.  

 U starszych dzieci, urządzenie może być stosowane, ale pod warunkiem, że urządzenie zostało 
wcześniej wstępnie ustawione przez rodzica lub opiekuna lub dziecko zostało przynajmniej dobrze 
poinstruowane, jak używać sterownika w przypadku niebezpieczeństwa. 

 Urządzenie nie powinno być stosowane u osób o ograniczonej wrażliwości na ciepło lub u osób, które 
nie są zdolne zareagować na przegrzanie. 

 Nie używaj urządzenia do ogrzewania zwierząt. 

 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 

 Urządzenie wykonane jest z materiałów, które po długim czasie eksploatacji mogą nosić ślady zużycia. 

Regularnie sprawdzaj opaskę, akumulator, przewody, 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. Producent nie 
bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą przytrafić się użytkownikom, zwierzętom lub 
przedmiotom w przypadku nie zastosowania się do powyższych ostrzeżeń. 

 

Technologia elastycznego grzania (FLEXY HEAT) 
 

Opaski termiczne DAGA są doskonałym połączeniem technologii elastycznego grzania i elektroniki grzewczej, 
inteligentnie wykorzystującej naturalne i dobrze zaprojektowane materiały, aby zapewnić najlepsze 
odczuwanie komfortu. 

Emitowane ciepło, to tzw. „suche ciepło”, które działa uspokajająco i zmniejsza kurczliwość napiętych mięśni. 
Jednakże, w przypadku stanów urazowych kolana, obrzękach i stanach zapalnych, zaleca się wcześniejsze 
zasięgniecie porady lekarskiej. 
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Instrukcja stosowania 
Opisane wcześniej środki ostrożności muszą być brane pod uwagę we wszystkich poniższych krokach. 

 

1. Podłącz akumulator do ładowarki. Ładowarkę podłącz do sieci zasilającej.  

2. Włącz akumulator przesuwając przełącznik w pozycję oznaczoną symbolem  (ON). Pełne ładowanie 
może trwać ok. 3 godzin i zakończy się, gdy zapali się zielona lampka LED (pierwsze ładowanie 
akumulatora powinno być pełne).  

3. Po naładowaniu akumulatora, wyłącz go przesuwając przełącznik w pozycję OFF. 
4. Wyciągnij ładowarkę z sieci zasilającej i odłącz akumulator od ładowarki. 
5. Załóż opaskę na obszarze ciała dedykowanym dla danego rodzaju opaski. Dobrze dopasuj opaskę za 

pomocą rzepów. 
6. Włóż akumulator do kieszonki na opasce i podłącz do niego wtyczkę wychodzącą od opaski. 

7. Włącz akumulator przesuwając przełącznik w pozycję oznaczoną symbolem  (ON). Opaska w 
krótkim czasie zacznie grzać i jest gotowa do użytku. 

8. Możesz sprawdzać, czy na akumulatorze zapali się niebieska lampka LED, co będzie oznaczało 
rozładowanie się akumulatora, po czym nastąpi wyłączenie grzania. 

9. W celu wyłączenia akumulatora, przesuń przełącznik w pozycję OFF. 
 

WAŻNE: 

Jeśli włączysz akumulator, niebieska lampka LED nie oznacza, że akumulator jest ładowany. Dopiero 
podłączenie akumulatora do ładowarki sieciowej może naładować akumulator, co będzie zasygnalizowane 
zapaleniem się zielonej lamki LED. 

Przechowywanie opaski termicznej 
Zanim odłożysz opaskę do przechowania, odczekaj aż się schłodzi. Przechowuj opaskę w jej oryginalnym 

opakowaniu i umieść w suchym miejscu, bez pofałdowań i zagięć. Nie umieszczaj na niej żadnych ciężkich 

przedmiotów.  

UWAGA: 

Pamiętaj, aby przed każdym odstawieniem akumulatora na dłuższy czas, zawsze 

naładować go do końca i powtarzaj tą czynność przynajmniej raz na 6 miesięcy.  

Czyszczenie i konserwacja 
Przed czyszczeniem opaski, odłącz i wyjmij akumulator. 

Opaska może być prana ręcznie lub w pralce z użyciem łagodnych środków piorących (np. mydło) w 
temperaturze nie przekraczającej 30 °C.  

Przy praniu w pralce, wybierz program prania dla tkanin delikatnych. Zaleca się stosowanie woreczka do 

prania, aby powierzchnia opaski nie szorowała o inne przedmiory podczas prania. Nie wolno wirować.  

Nie stosuj środków wybielających. 
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Nie wolno prać chemicznie. 

Nie wolno prasować.  

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, zamoczenie 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.   

Rozwiązywanie problemów 
 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Opaska nie grzeje pomimo 

włączenia akumulatora.  

 Sprawdź, czy akumulator jest właściwie podłączony do opaski.  

 Akumulator może być rozładowany. Podłącz akumulator do 

ładowarki i poczekaj, aż zostanie naładowany. 

Wskaźnik działania 

akumulatora nie pali się. 

 Wyłącz akumulator i włącz go ponownie. Jeśli niebieska dioda LED 

nie pali się, naładuj akumulator i jeśli problem nadal pozostanie, 

skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 

Opaska tylko lekko grzeje.  Nałóż opaskę w taki sposób, aby bezpośrednio przylegała do skóry, 

co powinno poprawić przekazywanie ciepła. 

Naprawa:  

Tylko specjalistyczny serwis jest uprawniony do wykonywania napraw urządzenia. Jeśli naprawa będzie 

konieczna, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem podanym na końcu niniejszej instrukcji obsługi. 

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. 

KONTAKT 
 

Wytwórca: 
B&B TRENDS, S.L 
C/ Catalunya, 24 P.l. Ca N’Oller 
08130 Santa Perpetua de Mogoda 
(Barcelona)  Hiszpania 
Tel: 93 560 67 05 
www.daga.eu                                  

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: 2016-10-29 


