Ръководство на потребителя
за масажор против целулит Beurer CM 50
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1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
▪ 1 бр. масажор против целулит
▪ 1 бр. кабел за захранване
2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА
• Целулитът представлява дребни дупчици, които се появяват найчесто върху кожата на бедрата, горната част на ръце и седалището.
Той се появява най-често при жените, тъй като при тях
колагеновите влакна в съединителната тъкан са разположени
паралелно. Целулитът се появява, когато мастните клетки
нараснат и избутат кожата нагоре. По този начин се появяват
малките дупчици на повърхността на кожа, които наричаме
целулит.
• Съществуват множество фактори за появата на целулит и
множество начини за борба с него. Въпреки това в комбинация с
редовни упражнения и балансирана диета, масажите, засилващи
кръвообращението, могат да доведат до значително подобряване
на външния вид на кожата.
• Мощният мотор на този уред осигурява силен масаж, който
имитира движенията на ръцете при професионален масаж.
• Функцията за масаж, при която тъканите се притискат и масажират
с кръгови движения насърчава циркулацията на кръв и лимфния
поток.
• Благодарение на ергономичния си дизайн, устройството позволява
комфортна употреба у дома.
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3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
▪ Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски и
медицински цели.
▪ Уредът може да се използва от хора с намалени умствени
способности и деца над 8 години само под надзор или след като са
били инструктирани за безопасното използване на уреда и са
напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
▪ Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
▪ Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва
от деца без родителски контрол.
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Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен от
специализиран техник. В случай, че това е невъзможно целият уред
трябва да бъде изхвърлен.
Този уред трябва да се използва само на закрито.
Уредът е забранен за употреба в следните случаи:
− Върху животни.
− При проблеми с гърба (дископатия, други проблеми с
гръбначния стълб, отворени рани в тази област).
− Върху зоната на гърдите при хора, които имат пейсмейкър.
Ако имате пейсмейкър, но искате да масажирате други
части на тялото си – консултирайте се с лекар!
− Върху подута, изгорена, раздразнена или изгорена кожа.
− Върху кожни заболявания като: разширени вени, капиляри,
акне, купероза, херпес и тн.
− При бременност.
− Върху лицето (очите), върху ларинкса и други
чувствително части на тялото.
− Върху крака.
− Докато спите или шофирате или докато се возите в кола.
− При нарушени нива на осъзнаване (прием на лекарства или
алкохол).
Преди употреба се консултирайте с вашия лекар в следните
случаи:
− Ако се възстановявате след операция на горната част на
тялото или от сериозно заболяване.
− Ако имате пейсмейкър, слухов апарат или друг метален
имплант.
− При тромбоза, диабет или болки с неустановен произход.
Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за
употреба.
Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск
от задушаване!
Преди употреба се уверете, че устройството и аксесоарите му не са
повредени – ако установите повреда, моля обърнете се към
търговеца на уреда.
Не дърпайте, огъвайте или усуквайте кабела за захранване.
Внимавайте да не докосва остри обекти.
Не слагайте остри предмети като карфици и игли в уреда.
Дръжте уреда далеч от остри предмети.
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Ако устройството е изпускано или повредено по друг начин –
спрете да го използвате.
Преди всяко почистване изключете уреда и извадете кабела му от
токовата мрежа.
Свържете устройството само към контакт с подходящо токово
напрежение.
Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и
кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете
оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов
удар!
Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов
уред!
В случай на дефекти или неправилна работа незабавно изключете
устройството и го извадете от токовата мрежа. Не дърпайте
захранващия кабел или устройството, за да го извадите от
контакта.
Никога не дръжте и не носете устройството за кабела. Дръжте
кабела далеч от горещи повърхности.
Устройството трябва да се използва: само на закрито, в сухи
помещения; никога във вана, под душа или в близост до вода;
никога в басейн или сауна; никога навън.
Никога не мокрете уреда и кабела за захранване с вода или други
течности.
Ако изпуснете устройството във вода веднага го изключете от
електрическото захранване. Не бъркайте във водата, за да го
извадите – риск от токов уред!
Не покривайте устройството с нищо (например одеяла или
възглавници) – риск от пожар!
Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими
материали – риск от пожар!
Дръжте уреда далеч от високи температури.
Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен
случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а
гаранцията на уреда става невалидна.
В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при
оторизиран техник.

4. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
1. Дръжка, която се регулира
2. Плъзгащ се бутон с три
настройки:
− 0= изключен
− 1= ниска скорост
− 2= висока скорост
3. Масажни ролери
4. Кабел за захранване
5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО
Подготовка за работа
▪ Махнете опаковката.
▪ Проверете уреда и кабела за
повреди.
▪ Свържете уреда с кабела за захранване.
Работа с устройството:
▪ Притиснете масажора към мястото, което искате да масажирате
внимателно.
▪ Ако изпитате дискомфорт сменете позицията на уреда, намалете
натиска върху кожата или изключете уреда.
▪ Не поставяйте пръстите си между движещите се масажни ролери.
▪ Включете уреда чрез плъзгащия се бутон и изберете желаната
скорост на работа.
▪ За да изключите уреда върнете плъзгащия се бутон обратно в
позиция 0.
▪ Не използвайте уреда за повече от 15 минути, тъй като може да
натоварите мускулите си и да създадете напрежение върху тях.
6. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
▪ Преди почистване на уреда до изключете и го извадете от
захранването.
▪ Не допускайте вода в уреда.
▪ Масажните ролери могат да се извадят като ги издърпате. Те може
да се почистват под течаща вода с мека четка или сапунен разтвор.
▪ Уредът може да се почисти с леко влажна мека кърпа.
▪ Ако няма да използвайте уреда дълго време препоръчваме да го
приберете на сухо място в оригиналната му опаковка.
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7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ
Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски
директиви.
Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на
експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за
събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на
ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.
Използвайте само на закрито.
Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби,
предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.
8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или
оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата
бележка
и
кратко
описание
на
дефекта.
Приложими са следните гаранционни условия:
1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В
случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде
удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на
гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани
трети лица.
❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време
на транспорт до сервизния център.
❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване
(маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани
от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.
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