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Ръководство на потребителя за вибриращ  
масажен ролер Beurer MG 35 

 
I. Включено в комплекта: 
▪ 1 бр. вибриращ масажен ролер 
▪ 1 бр. USB кабел за зареждане 
▪ 1 бр. ръководство на потребителя  

 
II. Полезни съвети и инструкции за безопасност: 
▪ Това устройство е предназначено за лична употреба у дома. То не е 

предназначено за употреба с търговски цели. 
▪  Уредът може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени 

физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или 
знания 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. 

▪ Пазете уреда далеч от деца – не е играчка!  
▪ Почистването и поддръжката на това устройство трябва да се 

извършва от деца само в присъствието на отговорен за тях възрастен. 
▪ В никакъв случай не трябва да отваряте и да ремонтирате 

устройството сами, тъй като правилната му функционалност вече не 
може да бъде гарантирана. В подобен случай гаранцията му ще бъде 
анулирана.  

▪ Този масажор е предназначен за масаж на бедра, прасци, рамена, ръце и 
гръб (с изключение на гръбначния стълб).  

▪ Този масажор не е медицинско устройство. Този масажор е устройство 
за масажно лечение. 

▪ Използвайте устройството само по предназначение и по начина, 
посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на 
неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи 
отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба. 
Ако не сте сигурни, че този масажор е подходящ за вас, моля 
консултирайте се с вашия лекар. 

▪ Не използвайте това устройство върху животни.  
▪ Не използвайте устройството, ако страдате от медицински проблем 

или нараняване в зоната на масаж (дискова херния, отворени рани). 
▪ Не използвайте устройството в зоната около сърцето ви. 
▪ Не използвайте устройството върху подута, изгорена, възпалена или 

наранена кожа и части на тялото ви. 

▪ Не използвайте устройството върху порязвания, капиляри, разширени 
вени, акне, розацея, херпес или места с други кожни заболявания.   

▪ Не използвайте устройството по време на бременност. 
▪ Не използвайте устройството върху главата си. 
▪ Не използвайте устройството върху лицето си (очите), ларинкса или 

други особено чувствителни части на тялото си.  
▪ Не използвайте устройството в зоната на слабините си. 
▪ Не използвайте устройството докато спите. 
▪ Не използвайте устройството след като сте използвали лекарства или 

алкохол (намалени когнитивни способности). 
▪ Не използвайте устройството в кола. 
▪ Трябва да се консултирате с лекар преди да използвате това 

устройство в следните случаи: 
− Ако страдате от сериозно заболяване; 
− Ако имате пейсмейкър, имплант или други помощни средства 
− Ако страдате от тромбоза 
− Ако страдате от диабет 
− Ако страдате от болки с неуточнен произход 

▪ Дръжте опаковката на това устройство далеч от деца – риск от 
задушаване! 

▪ Съществува риск от пожар, ако не използвате това устройство по 
правилен начин. Винаги следвайте това ръководство за употреба, 
когато използвате този масажор. 

▪ Никога не оставяйте устройството без надзор, особено в случаите 
когато има деца наоколо. 

▪ Никога не използвайте устройството под възглавници, одеяла и т.н. 
▪ Никога не използвайте устройството в близост до запалими течности 

като бензин. 
▪ Използвайте устройството само в сухи помещения (никога не го 

използвайте в сауни, бани, парни бани и т.н.). 
▪ Уверете се, че устройството няма контакт с вода или други течности. 
▪ Никога не потапяйте устройството във вода или други течности. 
▪ Преди употреба трябва да се уверите, че няма видими белези от 

повреда върху устройството и аксесоарите му. Ако се съмнявате, че 
устройството е повредено, не го използвайте и потърсете съдействие 
от търговеца на устройството. 

▪ Никога не отваряйте корпуса на устройството. 
▪ Дръжте устройството далеч от остри предмети.  
▪ Ако устройството е изпуснато или е претърпяло друга повреда, трябва 

да спрете да го използвате.  
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Инструкции относно батериите 
▪ Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батериите, 

измийте веднага с вода и потърсете лекар. 
▪ Не излагайте батериите на високи температури. 
▪ Не хвърляйте батериите в огън – опасност от експлозия! 
▪ Не режете, разглобявайте или мачкайте батериите.  
▪ Използвайте само уточнените в това ръководство зарядни. 
▪ Трябва да заредите батериите по правилен начин преди да използвате 

устройството. Винаги трябва да следвате инструкциите в това 
ръководство, когато зареждате батериите. 

▪ Преди първоначална употреба трябва да заредите батериите напълно. 
▪ За да работят оптимално, трябва да зареждате батериите напълно поне 

два пъти годишно. 
▪ Зареждайте батерията само с включения в комплекта кабел за 

зареждане. 
▪ Винаги изключвайте устройството преди да го зареждате.  
▪ Ако има протекла батерия, използвайте предпазни ръкавици и 

почистете отделението за батерии със суха кърпа. 
 

III. Предназначение на устройството: 
Beurer MG 35 е вибриращ масажен ролер, който ви позволява да извършвате 
насочен точков масаж на желаните от вас мускулни групи. Освен това 
масажора ви помага да разхлабите фасцията (съединителна тъкан) и да 
намалите слепването й.  
Този масажор е удобен за употреба, благодарение на мека си на допир 
повърхност. Масажорът има три подвижни части, които се адаптират към 
движенията на тялото ви.  
Масажорът има три различни нива на интензивност и предварително 
зададен режим на масаж, който ви осигурява масаж спрямо личните ви 
предпочитания.  
 

IV. Описание: 
 

1. Бутон за Вкл./Изкл. 
2. LED дисплей (3 LED 

индикатора) 
Левият LED светва = Ниско 
ниво на интензивност 
Средният LED светва = 
Средно ниво на 
интензивност 

Десен LED светва = Високо ниво на интензивност 
Всички LED светват = Предварително зададен режим на масажиране 
3. Връзка за USB кабел за зареждане 
 

V. Първоначална употреба: 
Преди да използвайте масажора за първи 
път трябва да го заредите напълно за 
поне 2,5 часа. Следвайте следните 
инструкции: 
1. Свържете включения в комплекта 

USB кабел за зареждане към 
масажора. Връзката за USB кабела се 
намира отстрани на масажора. 

2. След това трябва да свържете USB кабела 
към компютър или към USB адаптер, 
който да поставите в подходящ ел. 
контакт.  

 
 
По време на зареждане LED индикаторите ще светват отляво надясно. 
Когато масажорът се зареди напълно, всички три LED индикатора ще 
светнат постоянно. При напълно заредена батерия може да използвате 
масажора за около 2 часа на най-ниското ниво на интензивност. Ако 
използвате масажора на най-високото му ниво на интензивност може да го 
използвате за около 1 час. Не може да използвате масажора, когато го 
зареждате. Ако батерията е изтощена, LED индикаторите ще мигат спрямо 
даденото ниво на интензивност.  
 

VI. Употреба: 
Масажът с това устройство трябва да е приятен и релаксиращ. Ако 
почувствате дискомфорт или неудобство, трябва да спрете масажа, да 
преместите позицията на масажора или да промените натиска на 
масажиране.  
 
След употреба е възможно да се появи хематома – това е добър знак, тъй 
като показва, че масажорът подобрява кръвообращението ви. В редки 
случаи е възможно да се появи зачервяване на определени части на кожата 
ви. Ако почувствате силно кожно раздразнение, моля спрете да използвате 
устройството и се консултирайте с лекар.  
 
 



 - 3 - 

Препоръчваме ви да третирате всяка зона (долна част на тялото, средна 
част на тялото и горната част на тялото)  три пъти на седмица, по 15 
минути всеки път. Препоръчваме ви да използвате масажора и на трите 
зони, когато го използвате. Ако желаете може да се фокусирате и само 
върху една от трите зони. Винаги използвайте устройството бавно и 
внимателно. 
 
Включване/ избор на ниво на интензивност: 
Бележка: Масажорът има функция за автоматично изключване. Това 
значи, че той ще се изключи автоматично след 15 минути на работа. 
1. Натиснете бутона за Вкл./Изкл. за кратко. LED дисплеят започва да 

свети, а масажорът започва да вибрира на най-ниското ниво на 
интензивност. 

2. Масажорът има три нива на интензивност и масажен режим на работа. 
За да сменяте различните нива, трябва да натиснете бутона за 
Вкл./Изкл. закратко. Изберете нивото на масажа спрямо личните си 
предпочитания. Ако натиснете бутона за Вкл./Изкл. отново в 
четвъртата настройка, ще изключите масажора. Ако желаете може да 
изключите масажора директно като натиснете и задържите бутона за 
Вкл./Изкл. за 2 секунди. LED дисплеят спира да свети и вибрирането 
ще спре. 

 
Примери за употреба: 
Прасец: 
Седнете на пода и поставете крака 
си върху ролера, така че масажорът 
е в долната част на крака ви. 
Поддържайте тялото си чрез ръцете 
си, докато се накланяте назад и 
повдигате бедрата си. Стегнете 
корема и мускулите на седалището 
си, докато местите долната част на 
тялото си напред и назад. Мускулите 
на прасеца ви ще бъдат 
стимулирани.  
  
Бедра/седалище: 
Легнете настрани на пода и 
изпънете двата си крака напред. 
Сгънете едната си ръка и 
поддържайте тялото си на пода с 

лакът, докато държите другата си ръка отпусната. Поставете масажора под 
бедрата си. След това се движете върху масажора с бавни движения.  Може 
да поддържате тялото си и с две ръце, докато се облягате назад; след това 
движете седалището си по масажора като притискате леко.  
 
 
Бедро: 
Седнете в изправено положение на пода или на стол 
и хванете масажора за външните му две части. След 
това започнете да движите масажора върху бедрото 
си бавно, с лек натиск. По този начин централният, 
гъвкав елемент на масажора трябва да масажира 
бедрения ви мускул.  
 
 
 
 
 
Ръка/рамо: 
Облегнете се на стена, докато сте прави като рамото 
ви е към стената. Поставете масажора между горната 
част на ръката ви и стената. След това започнете да 
се движите нагоре и надолу като прилагате лек 
натиск върху масажора. Увеличете разстоянието 
между краката си и стената, за да увеличите натиска 
върху масажора. След това се обърнете с гръб към 
стената бавно, така че масажорът да масажира 
мускулите на рамената ви. 
 
 
 
Гръб: 
Внимание: Не местете масажора директно върху 
костите си. 
Легнете по гръб. Поставете масажора в ляво или в 
дясно на гръбнака ви, между гърба и пода. Свийте 
краката си. След това започнете да движите 
масажора надолу или нагоре по гърба си.  
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VII. Поддръжка и почистване: 

▪ Почистването не трябва да се извършва от деца без надзора на 
възрастен. 

▪ Изключвайте устройството всеки път преди да го почиствате. 
▪ Почиствайте устройството с леко влажна кърпа. 
▪ В никакъв случай не допускайте вода да навлезе в корпуса на 

устройството. 
▪ Не използвайте устройството, докато не е напълно изсъхнало. 
▪ Не почиствайте устройството в миялна машина. 
▪ Не използвайте абразивни почистващи продукти и твърди четки. 
▪ Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време ви 

препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка. 
Съхранявайте го в суха среда, без да поставяте други предмети върху 
него. 

 
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 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. 
 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на 
ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  
 
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 
 
 

Това устройство отговаря на приложимите национални и 
европейски директиви. 
 

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/0006303338471/0006303337959/0006303337967/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%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE.html#&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000

