
 - 1 - 

 
 

Ръководство на потребителя 
Beurer cellulite releaZer – устройство за 

борба с целулита 
 

I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 
▪ 1 бр. устройство за борба с целулита – Beurer cellulite releaZer  
▪ 1 бр. микро USB кабел за зареждане  
▪ 1 бр. захранващ адаптер 
▪ 1 бр. инструкции за употреба 

 
II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО И НЕГОВОТО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
▪ Целулитът представлява дребни дупчици, които се появяват най-често 

върху кожата на бедрата, горната част на ръце и седалището. Той се 
появява най-често при жените заради женския хормон естроген.  

▪ Освен това при жените колагеновите влакна в съединителната тъкан 
са разположени паралелно. Женската кожа е по-мека и не упражнява 
достатъчно силен натиск върху натрупаните мастни клетки под 
кожата и те „излизат“ на повърхността под формата на целулит.   

▪ Целулитът не е медицински проблем, обикновено не води до 
физически неразположения, а е изцяло козметичен проблем. 

▪ Beurer cellulite releaZer увеличава микроциркулацията в тъканите ви 
чрез вибрация. 

 
III. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

▪ Този уред е предназначен за лична употреба. Той не е създаден за 
търговски или медицинска цели. 

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

▪ Преди първоначална употреба проверете уреда, кабела и всичките му 
компоненти добре за следи от повреда – ако имате съмнение за целостта 
на опаковката или безупречното състояние на уреда, моля обърнете се 
към търговеца на продукта.  

▪ Устройството може да се използва от деца над 8 годишна възраст, хора 
с нарушени физически или сензорни функции, както и от хора със 
специални образователни нужди само под надзор от човек, отговорен за 
тяхната безопасност. 

▪ Дръжте опаковката на уреда и самия уред далеч от деца. 
▪ Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца! 
▪ В никакъв случай не отваряйте уреда и аксесоарите му и не се 

опитвайте да ги поправяте сами. Всички поправки трябва да се 
извършват от оторизиран техник. В противен случай гаранцията на 
уреда става невалидна.  

▪ Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в 
присъствието на възрастен. 

▪ Ако захранващияt кабел на този уред е повреден трябва да бъде 
изхвърлен. Ако това е невъзможно – целият уред трябва да се изхвърли. 

▪ Този уред не е медицинско устройство. Той е предназначен за масаж. 
▪ Използвайте този уред само с оригиналните му аксесоари. 
▪ Използвайте този уред само по предназначението му – масажиране на 

човешкото тяло. Всяка неправилна употреба на този уред може да бъде 
опасна. 

▪ Този уред не е заместител на лекарска помощ. Използвайте го само по 
описания в тези инструкции начин. 

▪ Не използвайте уреда: 
− ако страдате от нараняване или друг медицински проблем  зоната, 

която искате да масажирате (например отворени рани); 
− ако сте бременна;  
− докато спите, когато сте в автомобил или върху животни; 
− ако вършите дейност при която неочаквана реакция може да бъде 

опасна;  
− върху главата, гениталиите и лицето си.  
− След като сте приели субстанции, които намаляват реакциите ви 

(алкохол, болкоуспокояващи); 
− за повече от 15 минути, за да избегнете прегряване на уреда. 

Оставете уреда да изстине за минимум 15 минути преди следваща 
употреба; 

− веднага след или точно преди слънчеви бани – употребата на този 
уред повишава риска ви от слънчево изгаряне;  

▪ Преди употреба се консултирайте с вашия лекар: 
− ако страдате от сериозен медицински проблем или се 

възстановявате от операция; 
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− ако страдате от обикновена настинка, придружена от треска, 
разширени вени, тромбоза, флебит, жълтеница, диабет, 
заболявания на нервната система (например ишиас) или остри 
възпаления; 

− ако имате пейсмейкър или други медицински импланти;  
− ако страдате от болки с неустановен произход;  

▪ Консултирайте се с лекар, ако не сте сигурни, че този уред е подходящ 
за вас. 

Относно батериите: 
▪ Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте 

обилно с вода и потърсете лекарска помощ. 
▪ Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане и 

задушаване. 
▪ Съхранявайте батериите далеч от обсега на деца. 
▪ Спазвайте правилния поляритет на батериите. 
▪ Пазете батериите от силна топлина и огън – опасност от експлозия! 
▪ Не разглобявайте, мачкайте или срязвайте батериите.  
▪ Преди употреба заредете батериите според тези инструкции.  
▪ Заредете батериите напълно преди първата употреба на този уред. 
▪ За максимално добра работа на батериите ги зареждайте напълно поне 

два пъти годишно. 
 

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
 
1. Микро USB връзка 
2. Дръжки 
3. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ 
4. Светлинен индикатор за 

работа 
5. 4 различни повърхности 

за извършване на 
процедури (гладка 
повърхност, повърхност с 
възли, повърхност с 
остри краища и повърхност със затъпени краища). 

 
Светлинен индикатор: 
Светлинният индикатор мига в кръг: уредът се зарежда. 
Светлинният индикатор свети непрекъснато: зареждането е завършено. 

Левият и десният светлинен индикатор светят един след друг: Батерията е 
изтощена. 
 

V. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА 
▪ Преди първоначална употреба заредете уреда за минимум 3.5 часа. 
▪ Сложете захранващия кабел в захранващия адаптер, след това поставете 

захранващия кабел в уреда, а след това сложете щепсела в ел. контакт 
на стената. Може да заредите уреда и чрез USB порт на компютър, чрез 
USB кабела. 

 
VI. УПОТРЕБА 
▪ Преди употреба нежно втрийте масажно олио върху кожата си в зоните, 

които ще масажирате. Важно е да не използвате продукти, които имат 
силно загряващо или охлаждащо действие, тъй като това може да 
раздразни кожата ви по време на масажа. 

▪ След като се втрили масажното олио в кожата си, моля избършете 
ръцете си добре, за да избегнете изпускане на устройството и повреди 
върху силиконовата повърхност на дръжките на уреда. 

 
Включване на уреда и избор на вибрации: 
▪ Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите уреда. Светлинният 

индикатор светва в синъо и първата вибрационна настройка се 
включва. Този уред има 4 вибрационни настройки.  

▪ 1-во натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = уредът се включва, светлинният 
индикатор светва в синъо, а нивото на вибрация е ниско. 

▪ 2-ро натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = вторият светлинен индикатор 
светва в синъо, а нивото на вибрация е средно. 

▪ 3-то натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = третият светлинен индикатор 
светва в синъо, а нивото на вибрация е силно. 
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▪ 4-то натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = четвъртият светлинен индикатор 
премигва в синъо, а вибрацията е пулсираща. 

▪ 5-то натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = уредът се изключва и 
индикаторът загасва. 

 
Съвети за употреба: 
▪ Когато използвате уреда го дръжте с двете си за ръце за дръжките. 
▪ За оптимални резултати използвайте този уред на всеки 2 дни. 
▪ Възможно е да се появят сериозни зачервявания или синини в зоната, 

която сте третирали. Това е нормално и показва, че сте използвали 
уреда правилно. 

 
Примерни приложения 
Може да използвате този уред в зоните на тялото си, където имате целулит. 
Следните два примера са за масажиране на: външната част на бедрата и 
задната част на бедрата. 
 
Външна част на бедрата: 
Процедурата върху външната част на бедрата обикновено трае 7 минути и 
се състои от общо 3 фази. За да започнете процедурата, моля: 
1. Следвайте инструкциите за втриване на масажно олио преди самата 

процедура. 
2. Поставете крака, който ще масажирате върху 

ръба на вана, върху стол и т.н. През цялото 
време на масажа трябва да сте в изправено 
положение. 

3. Изберете желаното от вас вибрационно ниво 
(1, 2, 3 или 4) чрез бутона за ВКЛ/ИЗКЛ. 
Уредът започва да вибрира. 

4. Фаза 1: Движете уреда с бързи, кръгови 
движения без да натискате уреда прекалено 
много за около 3 минути. За целта 
използвайте повърхността с възли.  

5. Фаза 2: Движете уреда с бавни, дълбоки 
кръгови движения като натискате уреда 
повече за около 3 минути. За целта 
използвайте повърхността с възли.  

6. Фаза 3:  Тази фаза има за цел да махне натрупаната вода от тялото ви. 
Движете уреда към сърцето си с умерен натиск. Когато правите това, 
започнете движението в горната външна част на бедрото и бавно 
преместете началната точка надолу към коляното. Един ход трябва да 

бъде с приблизителна дължина 10 см. 
Извършете този процес 5 пъти, движейки се по 
външната страна на бедрото, докато стигнете 
до областта на коляното. В края преместете 
устройството върху цялата външна част на 
бедрото веднъж.  

 
Задна част на бедрата: 
Процедурата върху задната част на бедрата обикновено трае 7 минути и се 
състои от общо 3 фази. За да започнете процедурата, моля: 
1. Следвайте инструкциите за втриване на масажно олио преди самата 

процедура. 
2. Поставете крака, който ще масажирате върху ръба на вана, върху стол и 

т.н. През цялото време на масажа трябва да сте в изправено положение. 
3. Изберете желаното от вас вибрационно ниво (1, 2, 3 или 4) чрез бутона 

за ВКЛ/ИЗКЛ. Уредът започва да вибрира. 
4. Фаза 1: Движете уреда с бързи, кръгови движения без да натискате 

уреда прекалено много за около 3 минути. За 
целта използвайте повърхността с възли.  

5. Фаза 2: Движете уреда с бавни, дълбоки 
кръгови движения като натискате уреда 
повече за около 3 минути. За целта 
използвайте повърхността с възли.  

6. Фаза 3:  Тази фаза има за цел да махне 
натрупаната вода от тялото ви. Движете 
уреда към сърцето си с умерен натиск. 
Когато правите това, започнете 
движението в горната външна част на 
бедрото (седалището) и бавно преместете 
началната точка надолу към коляното. 
Първият ход трябва да бъде с 
приблизителна дължина 10 см. Извършете 
този процес 5 пъти, движейки се по 
външната страна на бедрото, докато 
стигнете до областта на коляното. Всеки ход трябва да бъде по-дълъг с 
няколко сантиметъра от предишния ход. В края преместете 
устройството върху цялата външна задна част на бедрото веднъж.  
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VII. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
▪ Експлоатационният живот на този уред зависи от начинa по който го 

използвайте. За да сте сигурни, че той работи правилно за по-дълъг 
период от време трябва да го използвате внимателно. 

▪ Почистете уреда със суха кърпа след всяка употреба, без да използвате 
абразивни почистващи препарати. 

▪ Пазете уреда от прах, вода, топлина, пряка слънчева светлина, 
химикали, резки температурни промени и електромагнитни полета. Не 
изпускайте уреда. 
 

 

VIII. 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 батериите, 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. 
 

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

Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната 
среда. 

 
Използвайте уреда само в помещения на закрито.  
 
Този продукт отговаря на всички приложими европейски и 
национални директиви. 
 
Уредът се изнася в Руската Федерация и в Общността на 
Независимите Държави. 
 

 
 

IX. 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. 

https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303517676?a=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80%2059005_BEU.html

