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Ръководство на потребителя за 
Уред за третиране на ухапвания и ужилвания от насекоми  

Beurer BR 60 
 

I. Включено в доставката: 
▪ 1 бр. уред за третиране на ухапвания и ужилвания от насекоми Beurer BR 60 
▪ 2 бр. батерии тип ААА (LR03 1.5 V) 
▪ 1 бр. инструкции за употреба 

Прочете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако 
дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.  

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на 
устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда 
или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля 
свържете се с търговеца от когото сте го закупили. 

 
II. Правилна употреба: 

 Този знак означа, че съществува риск за вашето здраве и че съществува риск от 
нараняване. 

 

 

 

Прочетете тези инструкции за употреба внимателно преди да започнете работа с това устройство. 

Предназначение на уреда: 

▪ Това устройство е предназначено за облекчаване на сърбежи, подувания и възпаления, които 
са предизвикани от ухапвания или ужилвания от насекоми. Облекчаването на тези симптоми 
се постига посредством топлина (локална хипертермия). 

▪ Използвайте това устройство само за третиране на ухапвания или ужилвания от насекоми. 
▪ Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели. 
▪ Много ухапвания или ужилвания са болезнени или предизвикват подуване. Тези ухапвания 

често предизвикват болезнен сърбеж  и голямо неудобство. Това устройство е много 
ефективно за облекчаване на тези симптоми посредством употребата на топлина.  

▪ Токсините, които предизвикват сърбеж, подуване и възпаление обикновено са направени от 
протеинови молекули. Протеините променят своята молекулярна структура, когато 
определен температурен лимит се достигне. Следователно тези протеини губят своя ефект, 
когато температурата им се повиши. В резултат сърбежа ще намалее и вашите симптоми ще се 
подобрят. В много случаи се наблюдава положителен ефект при заздравяването на кожата в 
зоната на ухапване/ужилване.  

 
III. Инструкции за безопасност: 

▪ Не използвайте това устройство, ако страдате от диабет. В някои случаи болните от диабет 
имат намалена чувствителност, което може да доведе до изгаряния при употребата на този 
уред. 

▪ Не използвайте този уред върху хора в неравностойно положение, върху деца под 3 годишна 
възраст или върху възрастни хора, които имат намалена чувствителност. Същото важи и за 
хора с кожни изменения, които са следствие от болест или белези. 

▪ Не използвайте този уред след прием на алкохол, успокоителни или други упойващи средства. 
▪ Не използвайте това устройство върху остро възпалена или хронично болна кожа, върху 

наранена или раздразнена кожа, върху зачервена, подута, посинена или оттекла кожа.  
▪ Не използвайте това устройство върху обриви, върху хирургически белези, върху отворени 

рани или върху рани, които заздравяват в момента. 
▪ Не използвайте уреда върху зони на кожата ви, които са измръзнали. 
▪ Не използвайте това устройство, ако имате висока температура (треска). 
▪ Не използвайте устройството върху чувствителни зони на кожата. 

Този знак означава, че съществува риск от повреждане на устройството/аксесоара. 
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▪ Не използвайте това устройство, ако страдате от сензорни увреждания, които намаляват 
усещането ви за болка (например метаболитни нарушения). 

▪ Не използвайте това устройство в зони, които сте намазали с лосиони, кремове или гелове. 
▪ Не използвайте това устройство, ако страдате от постоянно раздразнена кожа, която е 

предизвикана от продължително излагане на топлина в същия участък на кожата. 
▪ Всеки човек, който използва това устройство върху себе си трябва да бъде над 12 годишна 

възраст. Устройството трябва да се използва от лица под 12 години само в присъствието и с 
помощта на отговорен за тях възрастен.  

▪ Преди да използвате това устройство се консултирайте с лекаря си относно наличието на 
кожни заболявания, други сериозни заболявания (особено, ако имате склонност към 
тромбоемболични състояния или повтарящи се злокачествени образувания) или ако страдате 
от хронична болка с неустановен произход в която и да е част на тялото си. 

▪ Незабавно потърсете лекарска помощ, ако симптомите на ухапването/ужилването продължат 
или се влошат дори след употреба на устройството и спрете да използвате устройството. 

▪ Потърсете лекарска помощ незабавно, ако ви е ухапал кърлеж. Кърлежите може да ви заразят 
с патогени като Кърлежов енцефалит или Лаймска болест. 

▪ Потърсете лекарска помощ незабавно, ако сърбежът, зачервяването или подуването на 
ухапаното/ужиленото място се повиши.  

▪ Потърсете лекарска помощ незабавно в случай, че се почувствате замаяни, ако почувствате 
гадене, задух или при повишено/ниско кръвно налягане. 

▪ Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца! 
▪ Съхранявайте това устройство далеч от обсега на деца/домашни любимци. 
▪ Дръжте опаковката на това устройство далеч от обсега на деца – риск от задушаване! 
▪ Моля, спазвайте основни хигиенни предпазни мерки, когато използвате това устройство. 
▪ Това устройство не е заместител на консултацията и лекуването от лекар. Винаги се 

консултирайте с вашия лекар, ако страдате от болки или други неразположения. 
▪ Ако устройството не работи правилно, ако чувствате болки или се не се чувствата добре – 

спрете да използвате това устройство. 
▪ Не докосвайте уреда с мокри ръце. Не допускайте намокряне/напръскване на устройството с 

вода. Използвайте това устройство само със сухи ръце. 
▪ Не използвайте почистващи препарати и разтворители за почистване и поддръжка на това 

устройство. Ако в устройството навлезе вода или друга течност е възможно устройството да се 
повреди. 

▪ Това устройство трябва да се използва само от един човек. Не препоръчваме уредът да се 
използва от повече от един човек. 

▪ Пазете устройството далеч от пряка слънчева светлина и го съхранявайте на сухо място. 
▪ Пазете устройството от удари, влага, прах, химикали, големи температурни амплитуди или 

близки източници на топлина (отоплителни уреди, печки и т.н.). 
▪ Ако в устройството навлезе вода, моля извадете батериите му и го използвайте само след като 

е изсъхнало напълно. 
▪ Не поставяйте тежки предмети върху устройството. 
▪ Не оставяйте устройството включено без надзор. Ако възникне проблем в устройството по 

време на работа, моля изключете го и спрете да го използвате. 
Относно батериите: 
▪ Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и 

потърсете лекарска помощ. 
▪ Пазете батериите далеч от деца – риск от задавяне и задушаване! 
▪ Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. Риск от експлозия и пожар! 
▪ Ако батерия протече, моля сложете си предпазни ръкавици и почистете отделението за батерии 

със суха кърпа. 
▪ Не разглобявайте, отваряйте или мачкайте батериите. 
▪ Спазвайте посочения + и – поляритет на батериите. 
▪ Не зареждайте батериите и не ги подлагайте на късо съединение. 
▪  Ако няма да използвате това устройство за дълъг период от време, моля извадете батериите от 

него. 
▪ Използвайте еднакви или идентични по вид батерии в устройството. 
▪ Винаги подменяйте всички батерии накуп. 
▪ Не използвайте презаредими батерии. 
Бележки относно електромагнитна съвместимост: 
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▪ Това устройство е подходяща за употреба във всички среди, които са упоменати в тези 
инструкции за употреба, включително домашна среда. 

▪ Употребата на това устройство може да бъде ограничена при наличие на електромагнитни 
смущения. Това може да доведе до съобщения за грешки или неправилна работа на 
устройството. 

▪ Избягвайте употребата на това устройство непосредствено до други устройства или върху 
други устройства, тъй като това може да доведе до неправилната му работа. В случай, че 
подобна употреба е напълно задължителна, моля следете правилната работа на това 
устройство внимателно. 

▪ Използването на аксесоари, различни от посочените или предоставените от производителя 
може да доведе до увеличаване на електромагнитните емисии или намаляване на 
електромагнитния имунитет на устройството. Това може да доведе до неправилна работа на 
устройството. 

▪ Неспазването на тези инструкции може да влоши работата на това устройство. 
▪ Не поправяйте и не отваряйте това устройство сами. Правилната му работа не може да бъде 

гарантирана, ако решите да го поправяте сами. 
▪ Не отваряйте устройството. В противен случай гаранцията му ще бъде анулирана. 
▪ Всички поправки на този уред трябва да се извършват от оторизиран технически 

персонал/сервиз.  
 

IV. Описание на уреда: 
1. Капак на отделението за батерии 
2. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. 
3. Плоча, която се нагрява 
4. Осветен ринг 
5. Бутон за активиране 
6. LED индикатор за статус на 

устройството 
 

V. Първоначална употреба: 
 

Поставяне на батериите: 
1. Натиснете и отворете капака на отделението за батерии. 
2. Поставете включените в комплекта батерии като спазите посочения им поляритет.  
3. Поставете капака на отделението за батерии, докато не почувствате и не чуете щракване.  
 

VI. Употреба: 
Преди употреба се уверете, че няма следи от останало жило в зоната на ужилване. Ако има 
останало жило, моля премахнете го внимателно преди да използвате устройството. Използвайте 
това устройство непосредствено след ухапването/ужилването от насекомото, тъй като токсините 
все още не са афектирали кожата ви изцяло. Ако изчакате прекалено дълго зоната на 
ухапване/ужилване вече ще бъде зачервена, подута и ще ви сърби, а устройството ще има 
ограничен положителен ефект. Независимо от това, все пак препоръчваме да третирате зоната на 
ухапване/ужилване с устройството. В повечето случай сърбежът може да бъде облекчен, а 
оздравяването на кожата да бъде ускорено.  
 
1. Преместете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. към позиция ВКЛ. (“I”). Светлинният LED индикатор ще 

светне в синъо и ще индикира, че устройството е готово за употреба.  
2. Имате възможността да изберете между 2 различни времена на приложение, в зависимост от 

чувствителността на вашата кожа: 
− Поставете плочата, която се нагрява върху мястото, което е ухапано/ужилено. 
− За 3-секундно приложение, моля натиснете бутона за активиране (5) веднъж. Половината 

от осветения ринг (4) ще светне в синъо, което индикира, че приложението започва. 
Краткото време на употреба се препоръчва при първоначална употреба или ако имате 
чувствителна кожа. 

− За 6-секундно приложение, моля натиснете бутона за активиране (5) два пъти бързо. 
Осветения ринг (4) ще светне изцяло, което индикира, че приложението започва. По-
дългото време на употреба се препоръчва при честа употреба или ако имате нормална 
кожа (която не е чувствителна). 
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3. След края на приложението ще чуете звуков сигнал, плочата ще спре да се нагрява 
автоматично, а осветеният ринг ще спре да свети. Премахнете плочата, която се нагрява от 
кожата си, когато чуете звуковия сигнал. 

Важно: 
В зависимост от чувствителността на кожата ви, третирането с това устройство може да 
предизвика неприятно усещане и да предизвика зачервяване. В някои случаи може да се 

получи кожно раздразнение. Ако почувствате, че плочата е прекалено гореща, незабавно спрете да 
използвате устройството. 
4. При необходимост може да използвате функцията за нагряване повторно на същото 

ухапване/ужилване след като сте изчакали 2 минути. Също така може да използвате 
устройството повторно веднага, но на друго ухапване/ужилване. Максималният брой на 5 
приложения за 1 час върху една зона на ухапване/ужилване не бива да бъде надвишавано.  

5. След като сте приключили с употребата на устройството трябва да преместите бутона за 
ВКЛ./ИЗКЛ. към позиция ИЗКЛ. („О“). Светлинният LED индикатор ще спре да свети в синъо. 

6. Преди да приберете устройството се уверете, че сте го изключили и че плочата е изстинала. 
 
Предупреждение за батериите: 
Преди батериите да са се изтощили напълно, светлинният LED индикатор ще мигне 3 пъти и 
устройството ще издаде звуков сигнал 3 пъти. Поставете нови батерии в устройството възможно 
най-скоро. 
 

VII. Почистване и поддръжка: 
Следвайте следните инструкции за хигиенична и безопасна употреба: 
▪ Устройството е предназначено за многократна употреба. 
▪ Препоръчваме да почистите устройството преди първоначалната му употреба и преди всяка 

следваща употреба. 
▪ Преди да почистите уреда трябва да го изключите, да го оставите да изстине и да извадите 

батериите му. 
▪ Използвайте само меки и сухи кърпи за почистване на уреда. 
▪ Никога не използвайте препарати за почистване на уреда, които могат да бъдат токсични за 

вас, ако влязат в контакт с кожата или лигавиците ви или ако ги вдишате или погълнете. 
▪ Не използвайте абразивни почистващи препарати върху уреда и никога не го потапяйте във 

вода или други течности. 
▪ Не мийте уреда или аксесоарите му в миялна машина. 
▪ Избягвайте механично почистване с четки или подобни инструменти, тъй като това може да 

доведе до повреда на устройството. 
 

VIII. 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).  
 
Не изхвърляйте батериите заедно с битовите си отпадъци. Винаги изхвърляйте батериите 
в специално обозначените пунктове за рециклиране. Кодовете по-долу са отпечатани на 
батериите, които съдържат вредни вещества: 
 

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

 
Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда. 
 

Може да намерите повече информация за този продукт на www.polycomp.bg. 

https://polycomp.bg/poly/0006303338471/0006303337959/0006303337969/vendor?a=BEURER%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0.html#&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000

