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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Прочетете внимателно ръководството преди първата употреба и го запазете за бъдещи справки. 

 Следвайте всички предупреждения и инструкции, включително инструкциите за монтаж. 
Използвайте устройството само по предназначение. 

 Следвайте инструкциите за монтаж.  Информирайте всички потребители за правилната употреба 
и инструкциите за безопасност.  Сглобяването трябва да се извърши от възрастен човек. 

 Пазете устройството далеч от деца и домашни любимци.  Не оставяйте деца и домашни любимци 
близо до устройството без надзор. 

 Консултирайте се с вашия лекар преди употреба.  Това е важно, ако имате здравословни проблеми 
или се подлагате на някаква лечебна програма, засягаща сърдечната функция, кръвното налягане 

или холестерола. 

 Винаги следвайте телесните си сигнали.  Ако почувствате болка или други усложнения (гръден 

натиск, неравномерен сърдечен ритъм, задух или гадене), незабавно прекратете упражненията.  

Неправилното упражнение може да доведе до сериозни здравословни усложнения или 

нараняване. 

 Поставете устройството на равна, чиста и суха повърхност и спазвайте безопасно разстояние от 

поне 0,6 м от други предмети.  Можете да използвате постелка за защита на пода. 

 Носете подходящо спортно облекло, включително спортни обувки.  Не носете широки дрехи. 

 Не използвайте на открито. 

 Преди всяка употреба проверявайте продукта за повреди или износване.  Редовно проверявайте 

всички болтове. Затегнете ги, ако е необходимо.  Никога не използвайте повреден или износен 

продукт. 

 Не използвайте продукта, ако се появят остри ръбове. 

 Не използвайте тренажора, ако той издава необичайни звуци. 

 Никоя регулируема част не може да забранява или ограничава движението на потребителя.  
Само един персонален продукт наведнъж. 

 Тренажорът не е предназначен за терапевтични цели. 

 Бъдете особено внимателни, за да не нараните гърба си, докато повдигате и носите 

препоръчаната процедура на устройството и помолете друг възрастен за помощ.   

 Не правете неодобрени модификации на продукта. В случай на ремонт, свържете се с 
професионално обслужване. 

ВНИМАНИЕ: Неспазването на инструкциите може да доведе до сериозно нараняване. 

 
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

 Мощност на двигателя: 80 W 

 5 позиции за регулиране височината на мотора 

 Честота на вибрациите: 12 - 25 Hz 

 5 вида колани 

 4 нива на настройка на вибрациите 

 Стъклена основа 

 Неплъзгаща се основа 

 Размери основа: 80 x 40 см (д x ш) 

 Размери: 80 см x 48 см x 123 см (д x ш x в) 

 Тегло: 18.6 кг 

 Товароносимост: 100 кг 
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 Категория: HC (съгласно стандарт N957) подходящ за домашна употреба 

СХЕМА 
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СПИСЪК ЧАСТИ 
 
 

Част 

No. 

Наименование Количество 

1 Вибрационен двигател 1 

2 Масажиращ колан 1 

3 Плоска шайба D6×φ16×1.2 4 

4 Масажна глава 1 

5 Болт M6×35 4 

6 Болт M8×16 8 

7 Извита шайба d8×φ19×1.5 R38 8 

8 Предпазна капачка 1 

9 Изправена тръбна основа 1 

10 Стъклена основа 1 

11 Долна права тръба 1 

12 Хексагонален болт M10×30 4 

13 Пластмасова втулка 4 

14 Пластмасова гайка M10 4 

15 Плоска шайба D6xφ13×1 7 

16 Противоплъзгащи крачета 7 

17 Болт M6×10 7 

18 Болт с ръкохватка 1 

19 Вертикална втулка 1 1 

20 Горна права тръба 1 

21 Вертикална втулка 2 1 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 

СТЪПКА 1: Поставете капака (8) върху изправената тръба (11). След това заключете долната тръба 

(11) към изправената тръбна плоча (9) с болтове (6) и извити шайби (7) и след това поставете капака (8) 
върху нея. 

 

 
 

СТЪПКА 2: Поставете горната права тръба (20) в долната права тръба (11), закрепена с болта с 

ръкохватка за регулираане (18) на подходяща височина, както е показано. 
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СТЪПКА 3: Поставете масажната глава (4), която вече е монтирана на двигателя (1), в горната права 

тръба (20) и след това прикрепете масажната глава (4) към правата тръба (20) с болтове (6) и извити шайби 
(7) 

 

СТЪПКА 4: Поставете колана (2) от двете страни на двигателя (1). 
 

 

Това е последната инструкция за монтаж. Уверете се, че сте приключили успешно всички тези 
стъпки. 
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ВНИМАНИЕ:  

А. Сглобяването е готово. Моля, обърнете внимание, че устройството може да продължи да работи 
само 20 минути и след това трябва да се изключи поне за половин час, т.е. може да работи отново 
само след като е „почивало“ за половин час. Уверете се, че устройството е изключено, когато не го 
ползвате.  

Б. Не е разрешено да се разглобява мотора, тъй като двигателят е с високо напрежение. 

 

ПРАВИЛНИ ПОЗИЦИИ НА ТЯЛОТО 
 

 

1. Масажиране за стягане на корема. 

 

 

2. Масаж за тонизиране на мускулите на 

гърба и облекчаване на 

напрежението. 
 

 

3. Масаж на кръста. 

 

 

4. Работете върху бедрата. 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

1. Включете адаптера в контакта за променлив ток 220V / 50Hz. 

2. За окачване на масажния колан устройството е снабдено с две вибрационни глави. 

Масажният колан е подсилен, за да осигури оптимална опора на масажираната 



9 
 

зона. Вие може да регулирате интензивността на масажа чрез промяна на силата, с 

която се облягате на колана. 

3. Стартирайте / спрете машината, като натиснете главния ключ. 

4. Продуктът се препоръчва за хора на възраст 16-70 години и за всички, които не 

страдат от здравословни проблеми, които забраняват използването на този тип 

масажни устройства. Масажът е релаксиращ и може да освободи мускулното 

напрежение, напр. след продължителна работа в офиса или интензивна спортна 

дейност. Той също така помага при лечението на затлъстяване и редовната употреба 

намалява ефектите от стреса върху тялото ви. 

5. Устройството е подходящо за всички, които се интересуват от активен и здравословен 
начин на живот. 

6. ВАЖНО: 

 Не използвайте машината, ако сте в леглото, ако имате проблеми с костите или 

ако се възстановявате от операция или сериозно нараняване и в случай, че сте 

бременна жена. Децата трябва да използват продукта само под наблюдението 

на възрастни. Възрастните хора трябва да се грижат за тяхната безопасност. 

Моля, ползвайте масажора поне половин час след хранене. 

 Машината не трябва да е включена непрекъснато за повече от 30 минути. 

 Новите потребители на уреда могат да имат усещането за изгаряне или сърбеж 

по кожата - нормално е, причината е засилено кръвообращение в масажираната 
зона. 

 Можете да увеличите положителните ефекти от масажа, като поддържате 

достатъчен прием на вода. 

 

МАСАЖНИ КОЛАНИ 
 

 
1. Турбо колан - уникален турбо колан, подходящ за масажиране на бедрата и       

седалището.  

2. Антицелулитен колан – колан за целулит
 

 

3. Двоен колан - двоен колан, подходящ за отпускане на гърба и гърдите. 

4. Колани за захващане - колани с дръжки, подходящи за релаксиращ масаж и за 
оформяне на горните крайници. 

user
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ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ 

СЪХРАНЕНИЕ 

1. Не съхранявайте уреда: 

 В близост до източници на топлина и открит огън. 

 На места, където може да възникне продължително излагане на пряка слънчева 
светлина. 

 Във влажна или прашна среда и в близост до запалими вещества. 

2. Условия за транспортиране и съхранение: 

 Температура при използване: 0 – 35 °C 

 Температура на съхранение: 5 – 50 °C 

 Влажност: 40 – 80% 

3. Не сгъвайте и не огъвайте захранващия кабел твърде много, тъй като това може да го 
повреди. 

ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО 

1. Преди да извършвате поддръжка, винаги се уверете, че превключвателят на 
захранването е изключен и захранващият кабел е изключен. 

2. Първият път не трябва да оставяте устройството да работи твърде дълго. 

3. След всяка употреба изключвайте машината с превключвателя на захранването и 
изключвайте захранващия кабел. 

4. Не използвайте устройството на места с висока влажност (в банята, близо до басейна и 
др.) 

5. Не използвайте устройството в среда с висока концентрация на прах и на места, където 
има риск от контакт с масло, разтворители или други опасни вещества или газове. 

6. Избягвайте да повреждате и надрасквате повърхността на основата - не поставяйте и 
не пускайте тежки или остри предмети върху основата. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 
 

Не използвайте абразивни почистващи препарати, бензин или разтворители за почистване. Не 
прилагайте инсектициди върху устройството. Използвайте мека кърпа и мек препарат за 
почистване на продукта. 

 

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

След изтичане на срока на живот на продукта или, ако възможният ремонт е неикономичен, 
изхвърлете го в съответствие с местните закони и екологично в най-близкото сметище. 

С правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните източници. Освен това 
можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното 
изхвърляне, помолете местните власти да избягват нарушаване на закона или санкции. 

Не поставяйте батериите сред битови отпадъци, а ги предайте на мястото за рециклиране. 

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ 
       
      Общи условия за гаранция и дефиниция на термините 

 
      Всички  условия  за  гаранция,  посочени  по-долу,  определят  гаранционния  срок  и  условия  за       
предававане на рекламация. Продавачът  е  САКСО  ООД.  със  седалище  и  адрес  на  управление:  
ул.  Сакар  Планина 1,  гр.  Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в 
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Търговския регистър.Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент 
или не."Купувачът,  който  е  краен  клиент"  или  просто  "крайният  клиент"  е  юридическото  лице,  
което  не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска 
или стопанска дейност."Купувачът,  който  не  е  Краен  клиент"  е  Бизнесмен,  който  купува  стоки  
или  използва  услуги  с  цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. 
Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в 
Търговския закон.Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от 
всеки Договор за покупка,  сключен  между  Продавача  и  Купувача.  Всички  условияна  гаранцията  
са  валидни  и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на 
този договор илив друго писмено споразумение.Гаранционни условияГаранционен срокПродавачът 
предоставя  на  купувача 24-месечна  гаранция  за  качеството  на  стоките, освен  ако не  е 
посочено  друго  в  сертификата  за  гаранция,  фактурата  или  други  документи, свързани  със  
стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат.С Гаранцията за 
качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен  
период  от  време  са  подходящи  за  редовна  или  договорена  употреба  и  че  Стоките  ще  
поддържат редовни или договорни функции.Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:-Вина  
на  потребителя,  т.е.  повреда  на  продукта,  причинена  от  неквалифицирани  ремонтни работи, 
неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.-Неправилна поддръжка -Механични 
повреди-Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.) -
Неизбежно събитие, природнобедствие-Корекции, направени от неквалифициран човек-Неправилна  
поддръжка,  неправилно  поставяне,  повреди,  причинени  от  ниска  или  висока температура,  вода,  
неподходящо  налягане,  удари,  преднамерени  промени  в  дизайна  или конструкцията и др.  
 
Процедура по предявяване на рекламация 
 
Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ 
Изток“ 20.Купувачът  е  длъжен  да  провери  доставените  от  Продавача  стоки  веднага  след  
поемане  на отговорност  за  стоките  и  вредите  му,  т.е.  непосредствено  след  доставката.  
Купувачът трябва  да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити 
при такава проверка.При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, 
да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва 
серийния номер на продукта, илиевентуално  чрез  документи  без  сериен  номер.  Ако  Купувачът  
не  докаже  валидността  на Гаранционната  претенция  от  тези  документи,  Продавачът  има  
право  да  отхвърли  Гаранционната претенция.Ако  Купувачът  уведоми  за  дефект,  който  не  е  
обхванат  от  Гаранцията  (напр.  В  случай,  че Гаранционните  условия  не  са изпълнени  или  в 
случай  на  грешка  и  т.н.),  Продавачът  има  право  да изисква компенсация за всички разходи, 
произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и 
транспортните разходи.Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, 
Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за 
обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.В  случай,  че  Купувачът  
предяви  претенция  относно  Стоките,  които  са  законно  обхванати  от предоставената от 
Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт  или  чрез  
замяна  на  повредената  част  или  продукт  с  нова.  Въз  основа  на  съгласието  на Купувача, 
Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите  
или  по-добри  технически  характеристики.  Продавачът  има  право  да  избере  формата  на 
процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф.Продавачът  урежда Гаранционната 
претенция в рамките на  30  дни след  доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-
дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на 
уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди  Гаранционната  
претенция  в  рамките  на  уговорения  срок  поради  специфичния  характер  на дефекта  на  
Стоките,  той  и  Купувачът  се  договарят  за  алтернативно  решение.  В  случай, че  такова 
споразумение  не  е  направено,  Продавачът  е  длъжен  да  предостави  на  Купувача  финансова 
компенсация под формата на връщане на пари. 
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