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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШАЛ С ВЪНШНА 
БАТЕРИЯ (ПАУЪР БАНК) 

Beurer HК 37 

 

Кратко ръководство на потребителя 
1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА 

▪ 1 бр. електрически шал Beurer HК 37 
▪ 1 бр. външна батерия (пауър банк) 
▪ 1бр. кабел за зареждане 
▪ 1 бр. инструкции за употреба 

 
2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

▪ Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в 
противен случай може да пострадате в следствие на неправилна 
употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този 
уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за 
употреба. 

▪ Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност 
към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със 
заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, 
които са приели алкохол или болкоуспокоителни.  

▪ Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради 
по-ниската им чувствителност към топлина. 

▪ Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и  хора 
с намалени физически, сензорни или умствени способности само 
под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.  

▪ Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години), освен 
ако настройките му не са зададени от родител или отговорен 
възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да 
използва уреда безопасно. 

▪ Уредът и външната батерия не са играчки – дръжте ги далеч от деца. 
▪ Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са 

в присъствието на възрастен. 
▪ Този уред не е предназначен за употреба в болници. 
▪ Не използвайте уреда сгънат или прегънат. 
▪ Не използвайте уреда, ако е мокър. 
▪ Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета 

пауър банк. 
▪ Не използвайте този уред върху животни! 
▪ Не слагайте игли и други остри предмети в уреда. 
▪ Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат 

да повлияят на функцията на пейсмейкърите.  Независимо от това 
те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 
V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния 
поток: макс. 0,1 милитесла.  

▪ Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия 
пейсмейкър преди да използвате този уред. 

▪ Пазете кабела от горещи повърхности,  остри предмети, 
нараняване, прегъване и усукване. 

▪ Проверявайте уреда и пауър банка редовно за следи от повреди. Ако 
откриете такива не ги използвайте преди оторизиран техник не ги 
прегледа и поправи.  

▪ Ако кабелът за свързване е повреден, трябва да се смени от 
оторизиран техник, за да се избегне риск при употреба. 

▪ Когато уредът е включен не бива: 
− Да поставяте предмети върху него; 
− Да поставяте други източници на топлина върху него 

(например бутилки с топла вода, други отоплителни 
завивки и тн.) 

▪ Не излагайте пауър банка на директна слънчева светлина или 
високи температури. В противен случай може да се повреди и да не 
може да се използва повече.  

▪ Не оставяйте пауър банка в колата си за дълъг период от време, 
тъй като високата температура в нея може да го повреди. 

▪ Не трябва да зареждате и същевременно да използвате пауър 
банка. 

▪ Пазете пауър банка от ниски температури, за да работи правилно. 
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▪ Никога не зареждайте пауър банка в USB порт на компютър. 
▪ Никога не покривайте пауър банка със завивки, възглавници и тн. 

по време на зареждане, за да избегнете прегряване.  
▪ Когато зареждате пауър банка в ел. мрежа винаги използвайте 

контакт, който е близо до вас, за да сте сигурни, че може да 
извадите уреда от ел. захранване бързо и лесно.  

▪ Неправилното боравене с батерии може да доведе до пожар, 
експлозии и изтичане на опасни вещества. 

▪ Никога не хвърляйте външната батерия в огън, тъй като може да 
избухне. 

▪ Не мачкайте, разглобявайте или режете батерията.  
▪ Използвайте само зарядни устройства посочени в тези инструкции 

за употреба. 
▪ Батерията трябва да бъдат заредени правилно преди употреба. 

Винаги трябва да спазвате инструкциите за зареждане упоменати в 
това упътване. 

▪ Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински 
или търговски цели. Уредът трябва да се използва само върху хора.  

▪ В никакъв случай не отваряйте или ремонтирайте уреда сами, тъй 
като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. 
Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията 
невалидна. 
 

 

Не бодете и 
пробождайте уреда.  

Не избелвайте. 

 

Не сгъвайте и прегъвайте 
уреда.  

Не центрофугирайте. 

 

Да не се използва от 
деца под 3-годишна 
възраст. 

 
Не носете на химическо 
чистене. 

 

Перете на програма за 
деликатни тъкани на 
30℃. 

 
Не гладете. 

    

 
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА  
 

1. Отоплителна подложка 
2. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ с 

LED дисплей 
3. Кабел за свързване 
4. Пауър банк 
5. Вграден джоб за пауър 

банка 
6. Шнур 
7. Кабел за зареждане 
 
4. УПОТРЕБА 
 
ВАЖНО:  Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно 
повишение на температурата по време на работа той се изключва 
автоматично. Когато тази защита се включи бутон ВКЛ/ИЗКЛ (2) и LED 
дисплея на пауър банка (4) остават осветени.  След като шалът се охлади ще 
се включи автоматично. 
 
4.1 Зареждане на външната батерия 

▪ Батерията трябва да бъде заредена изцяло преди първоначална 
употреба или ако шалът не се използва дълго време. Ако батерията 
е напълно изтощена, процесът на зареждане ще отнеме около 4,5 
часа. 

За да заредите батерията изцяло: 
▪ Поставете предоставения кабел за зареждане (7) в гнездото за 

свързване на външната батерия. 
▪ Свържете другия край на кабела към USB зарядно чрез USB порта 

(USB зарядно с 5V/1A SELV в съответствие с изискванията на IEC/EN 
60335; USB зарядното трябва да се закупи отделно). По време на 
зареждане, LED дисплея на външната батерия мига в бяло. 

▪ Начинът по който LED светлината мига показва до къде с стигнал 
процеса на зареждане: 

− 1 бр. премигване: 0 - 25% 
− 2 бр. премигвания: 26 - 50% 
− 3 бр. премигвания: 51 - 75% 
− 4 бр. премигвания: 76 - 99% 
− Свети постоянно: 100% 
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▪ Когато дисплеят на пауър банка светне в бяло за постоянно, 
батерията се е заредила напълно (след около 4.5 часа от напълно 
изтощена батерия). 

▪ Трябва да зареждате батерия напълно поне веднъж годишно, за да 
запазите функциите й.  

▪ Зареждайте батерията само в сухи помещения при нормална 
температура. 
 

4.2 Зареждане на смартфон чрез външната батерия 
▪ Освен за зареждане на електрическия шал, външната батерия може 

да се използва и за 
зареждане на вашия 
смартфон. 

▪ За да заредите телефона си 
чрез тази външна батерия 
трябва да го свържете към 
нея чрез оригиналния 
кабел за зареждане, който е 
дошъл от производителя 
на смартфона ви.  

 
4.3 Работа с устройството 

▪ Сложете шала на врата си, като шнурът е 
от страната на лицето ви и е в горната 
част на врата ви. Нагревателят на шала 
трябва да е в задната част на врата ви. Ако 
желаете издърпайте шнура, за да 
затегнете или отпуснете шала.  

▪ Поставете пауър банка (4) във вградения 
джоб (5) на шала. 

▪ Свържете кабела за свързване на шала (3) 
към пауър банка. 

▪ LED дисплеят на бутон ВКЛ/ИЗКЛ (2) ще 
светне закратко три пъти в бяло. Шалът е 
готов за употреба. 

▪ Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ (2), за да включите отоплителната 
подложка (1). LED дисплеят на бутон (2) ще светне в зелено 
(минимална топлина). LED дисплеят на пауър банка (4) светва или 
мига в бяло според статуса на батерията.  

▪ При повторно натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ температурата ще се 
увеличи (средна топлина). LED дисплеят ще светне в жълто. 

▪ При трето натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ температурата ще се 
увеличи още веднъж (максимална топлина). LED дисплеят ще 
светне в червено. 

▪ При четвърто натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ шалът ще се изключи. 
LED дисплеят на бутона за ВКЛ/ИЗКЛ ще изгасне веднага, а LED 
дисплея на пауър банка ще изгасне след няколко секунди.  

▪ За да изключите уреда натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ последователно 
4 пъти. 

▪ ВАЖНО: Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да 
изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете 
претопляне и изгаряне. 

▪ Шалът има функция за автоматично изключване. Той се изключва 
след 110 минути на работа, а бутон ВКЛ/ИЗКЛ и LED дисплеят на 
пауър банка изгасват. Може да включите уреда веднага след това 
като натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ (2). Ако шалът не се включва 
трябва да заредите пауър банка. 

 
5. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 

▪ Преди почистване винаги вадете пауър банка от шала и изваждайте 
кабела за свързване от него.  

▪ ВАЖНО: Външната батерия никога не трябва да се мокри. 
Почиствайте я със суха кърпа. Не използвайте абразивни 
почистващи препарати върху нея. 

▪ ВАЖНО: Не прегъвайте, центрофугирайте, давайте на химическо 
или гладете термо шала. 

▪ Може да перете шала в пералня. За целта сложете кабела за 
свързване (3) във вградения джоб за пауър банка (5) и сложете шала 
в торба за пране. Изберете програма за деликатни тъкани 
(например програма за вълна, на 30°C) и сложете прах за пране за 
деликатни тъкани.  

▪ Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва 
негативно влияние върху работата на шала. Затова той не бива да се 
пере повече от 10 пъти през целия си период на употреба.  

▪ Веднага след изпиране изпънете шала, така че да приеме 
оригиналните си форми и го оставете да се изсуши върху равна 
повърхност. Не го простирайте с щипки или други помощни 
средства, които може да го прегънат или повредят. 

▪ Не използвайте шала преди да е напълно изсъхнал. Никога не го 
свързвайте към пауър банка преди да сте сигурни, че е напълно сух.  

▪ Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно. 
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▪ Не поставяйте тежки предмети върху уреда.  
▪ Ако няма да използвате шала дълго време, препоръчваме да го 

съхранявате в оригиналната му опаковка.  
▪ Никога не поставяйте тежки предмети върху уреда, когато сте го 

прибрали. 
▪ Съхранявайте пауър банка в сухо и чисто помещение, далеч от пряка 

слънчева светлина.  
 

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално 
обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или 
при търговците на електроника.   
Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни 

вещества: 
Pb = Батерията съдържа олово 
Cd = Батерията съдържа кадмий 
Hg = Батерията съдържа живак  
 

Не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на 
експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или 
рециклиране. 
 

Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в 
битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. 
Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране. 
 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС 
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  
 

Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.  
 

 
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 
 

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303440393?a=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2027308_BEU.html
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303440393?a=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2027308_BEU.html

