
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi 

„Mata diagnostyczna do wanny” 
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Zawartość zestawu 

W skład zestawu wchodzi: 

1. Mata diagnostyczna do wanny 

2. Ładowarka bezprzewodowa 

3. Stacja bazowa "Ella4Life Base" 

4. Router bezprzewodowy Wi-Fi / modem LTE wraz z kartą SIM i aktywnymi 

usługami dostępu do Internetu 

5. Instrukcja obsługi 

   

Mata diagnostyczna do wanny  Ładowarka bezprzewodowa 

 

Stacja bazowa         Router/modem LTE  Wi-Fi z kartą SIM 
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1. Opis ogólny i zasady bezpieczeństwa 

Mata diagnostyczna do wanny może być używana w każdym rodzaju wanny: 

stalowej, żeliwnej, akrylowej. Wykonana jest z masy silikonowej. Nie wolno 

przy macie manipulować ostrymi narzędziami typu nóż, nożyczki – istnieje 

ryzyko uszkodzenia maty. Mata do wanny jest urządzeniem elektronicznym, 

odpornym za wilgoć. 

Mata dostarczana jest razem z routerem/modemem sieciowym Wi-Fi. Aby 

system prawidłowo działał router musi być podłączony do zasilania 230V, 

mieć kartę SIM i aktywne usługo dostępu do Internetu. Nie można zmieniać 

nazwy sieci Wi-Fi (Ella4Life). Router/modem umieścić w centralnej części 

mieszkania. 

Koniecznym elementem jest również moduł transmisyjny oznaczony jako 

„Stacja bazowa ‘Ella4Life Base’”. Musi ona być podłączona do sieci zasilającej 

230V i umieszczona w centralnej części mieszkania. 
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2. Użytkowanie maty 

Matę należy umieścić w wannie jak pokazano na rys. 1. Górną część maty 

oprzeć na górnej krawędzi wanny, włącznikiem skierowanym do góry. Nie 

należy zanurzać w wodzie, oraz moczyć górnej (białej) części maty z 

włącznikiem.  

 

Rys. 1. Widok maty diagnostycznej umieszczonej w wannie 

 

Napełnić wannę wodą do poziomu jakiego zwykle używamy podczas kąpieli. 

Część maty leżąca na dnie wanny jest elastyczna i można na niej siedzieć bez 

obaw o ewentualne zniszczenie urządzenia.  
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Rys. 2. Elementy maty diagnostycznej: A – elektrody pomiarowe; B – obudowa 

systemu sterującego; C- włącznik systemu 

Przed kąpielą należy urządzenie włączyć włącznikiem C (rys. 2). 

Podczas kąpieli nie trzeba wykonywać żadnych innych specjalnych czynności. 

Mata mierzy i wysyła do systemu:  

a. temperaturę wody, 

b. czas wejścia do wanny, 

c. czas wyjścia z wanny, 

d. rytm serca. 

  

Elektrody pomiarowe - A 
Włącznik - C 

System sterujący - B 
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3. Uwagi końcowe 

Ładowanie akumulatorów maty diagnostycznej do kąpieli. 

Podczas ładowania akumulatorów kąpiel jest zabroniona!!! 

Urządzenie zasilane jest z wbudowanych, niewymiennych akumulatorów. 

Konieczne jest ładowanie akumulatorów za pomocą ładowarki 

bezprzewodowej dostarczonej wraz z matą – co najmniej raz w tygodniu. 

W części B maty, od spodu znajduje się oznaczenie miejsca przyłożenia 

ładowarki indukcyjnej - rys 3. 

 

Rys. 3. Oznaczenie miejsca przyłożenia ładowarki bezprzewodowej do maty. 

Załączoną w zestawie ładowarkę należy przyłożyć do pokazanego powyżej 

miejsca w sposób pokazany na rysunku 4.  
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Rys. 4. Widok maty diagnostycznej wraz z ładowarką bezprzewodową podczas 

ładowania akumulatorów 

Poprawne ładowanie maty sygnalizowane jest zielonym podświetleniem na 

froncie części B maty - obok włącznika. Co zostało pokazane na rysunku 5. 

 

Rys. 5. Prezentacja ładowania maty. 

Po naładowaniu akumulatorów zielona dioda sygnalizacyjna zgaśnie. Należy 

wówczas zabrać ładowarkę w bezpieczne i suche miejsce do następnego 

procesu ładowania. 
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Matę można czyścić środkami do mycia ciała i spłukać pod bieżącą wodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt jest przedmiotem opracowanym w ramach projektu Ella4Life. Produkt 

nie jest przeznaczony do sprzedaży.   
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