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h e a l t h c a r e

since

2000

www.casada.com

time to relax

-Още от създаването си през 2000 година марката е синоним на висококачествениCASADA
продукти в областта на уелнеса и фитнеса.

Днес продуктите се предлагат в страни по цял свят. Продуктите се отличават сCASADA CASADA
постоянно усъвършенстване, оригинален дизайн и стриктна насоченост към подобряване качест-
вото на живот, както и с надеждно и превъзходно качество.
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Поздравления!

С покупката на този масажен уред Вие доказахте, че се отнасяте съзнателно към
своето здраве.

За да можете да ползвате дълг време предимствата на уреда, моля прочететеo
внимателно указанията за безопасност и ги спазвайте.

Надяваме се с удоволствие да се насладите на своят собствен .AlphaSonic II

Гаранционни условия ....................................................................................................... 31
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Инструкции за безопасност
Преди да използвате масажното кресло, моля прочетете внимателно инструкциите,
за да осигурите безпроблемното му функциониране и ефективност.
Моля пазете това ръководство!

• Масажното кресло е в съответствие с всички европейски стандарти и действащи разпоредби за
безопастност.
• Масажното кресло има подгряващи елементи. Подгряващата функция не се препоръчва за лица със
силна чувствителност към топлина. Креслото отговаря на европейският стандарт (IЕC 60335-2-32).
• Масажиращото кресло не се нуждае от допълнителна подръжка. Всеки необходим ремонт трябва да
бъде извършван в оторизиран сервиз.
• Всеки неоторизиран ремонт и неправилна употреба на креслото води до отпадане на гаранцията!
• За да избегнете наранявания, моля не слагайте ръцете си между масажиращите ролки.
• Не докосвайте щепсела на креслото с мокри или влажни ръце.
• Не позволявайте креслото да бъде излагано продължително време на високи температури или слън-
чева светлина. Избягвайте да мокрите креслото с вода или други течности!
• Не използвайте креслото в помещения с висока влажност, като баня и др.
• Не използвайте креслото в помещения с недостатъчно простраство, лоша или не работеща вентила-
ция, помещения с недостиг на свеж въздух!
• За да се избегне рискът от късо съединение, изключвайте креслото от контактната мрежа, когато не
се използва за дълъг период от време.
• Не използвайте неизправни или повредени щепсели, захранващи кабели, разклонители или контакти.
• При повреда или неизправност на захранващия кабел или щепсела, те трябва да бъдат поправени
или подменени в оторизиран сервиз!САМО
• В случай на неизправност или повреда, веднага изключете креслото от контакта.
• Производителят не носи отговорност при повреда, ако креслото е било използвано неправилно.
• За да избегнете пренатоварване на мускулите, не надвишавайте препоръчителното време от 30 мину-
ти масаж на ден.
• За да избегнете нараняване на креслото, пазете го от остри предмети.
• За да намалите рискът от късо съединение или пожар е важно да използвате само контакти в изправ-
ност и такива, в които щепселът влиза плътно и докрай.
• Изключете креслото от контакта след употреба и преди да го почистите.
• Не позволявайте на деца да почистват или използват креслото без надзор.
• Ако по време на употреба спре токът, незабавно изключете креслото с бутона , след което и от“OFF”
контакта, за да го предпазите от повреди.
• Не използвайте креслото, ако захранващият кабел е мокър или повреден.
• Лица под 14 годишна възраст или с физически или психически проблеми не бива да използват крес-
лото без надзора на човек, отговарящ за тяхната безопастност.
• Не използвайте креслото веднага след ядене или в състояние на алкохолно или наркотично
опиянение.
• Използвайте креслото само по предназначение според съответните инструкции.
• Използвайте само и единствено аксесоари, произведени за конкретния модел масажно кресло.
• За да избегнете повреда на креслото, моля не се изправяйте, не сядайте и не подскачайте върху
възглавничките за стъпала.
• За да избегнете нараняване, моля не се опитвайте да седнете върху подлакътниците или облегалката.
• Моля почиствайте редовно креслото, за да предотвратите натрупването на мърсотия в процепите.
• За да изключите креслото, моля не дърпайте кабела, а хванете щепсела и го издърпайте от контакта.
• Когато настройвате облегалката или възглавничките за стъпалата, уверете се, че под тях няма нищо,
което може да бъде прищипано или повредено.
• Креслото е предназначено само за домашна употреба.
• Ако захранващият кабел бъде повреден, трябва да се замени със същия модел кабел или друг кабел,
подходящ за конкретния модел масажно кресло, но само в оторизиран сервиз!
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Противопоказания
Ако не сте сигурни дали трябва да използвате масажното кресло, се
консултирайте с Вашия личен лекар!

• Използването на масажното кресло е строго забранено при бременност, както
и при следните оплаквания и заболявания: скорошни наранявания и травми,
тромбозни заболявания, всякакъв вид възпаления, рак и др. Ако подлежите на
някакъв вид медицинска терапия или се лекувате от заболяване, моля консул-
тирайте се с личния си лекар, преди да използвате масажното кресло.
• Лица с психически, физически или когнитивни увреждания, както и лица без
опит и познания за уреда, могат да използват масажното кресло само и един-
ствено под надзора на лицата, отговорни за тяхната безопастност!
• За да се избегне дискомфорт и наранявания, когато се използва креслото,
следните лица трябва да се консултират предварително с лекар:

- лица с текущи здравословни проблеми;
- лица подлежащи на редовни медицински манипулации;
- лица с остри болки в гърба и проблеми с гръбначния стълб;
- лица с пейсмейкър;

• Ако изпитате болка по време на масажа, незабавно го прекратете.
• Ако се нараните, докато използвате масажното кресло, незабавно потърсете
медицинска помощ.
• Не се препоръчва да масажирате зачервени, подути или възпалени части от
тялото.
• Масажното кресло е предвидено само за домашна употреба, като разтовар-
ващ уред. Не може да се ползва като заместител на какъвто и да е вид терапия.
• Препоръчително е масажното кресло да се ползва максимално по 30 минути
на ден. Отделните части на тялото - максимално по 15 минути. Всяко превиша-
ване на препоръчителното време може да има обратен ефект.
• Този уред не е препоръчителен за лица под 14 годишна възраст.
• Не е препоръчително лица под 14 годишна възраст да бъдат оставяни без
надзор около масажното кресло.

„ функцията не се препоръчва за лица със следните заболяванияBraintronics” :
• Различни видове психоза (шизофрения, биполярно разтройство, депресия)
• Раздвояване на личноста
• Епилепсия, гърчове и др.
• Заболявания на сърцето
• Заболявания на централната нервна система
• Тромбоза
• Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
• Скорошен инфаркт или инсулт
• Умствено увреждане
• Алкохолна, наркотична или медикаментозна зависимост
• Редовен прием на психотропни вещества
• Бременност

ВНИМАНИЕ! “ функцията не трябва да бъде използвана върху“BRAINTRONICS
деца без изричното знание и разрешение на техните настойници.
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Описание на продукта

1. Възглавница за врата
2. Въздушни възглавници
за раменете
3. Бутони за бърз достъп
4. Въздушни възглавници
за ръцете
5. Седалка
6. Въздушни възглавници
за прасците
7. Въздушни възглавници
за ходилата
8. Възглавници за стъпала
9. Облегалка
10. Декоративна тапицерия
11. Подлакътник
12. Страничен капак

13. Заден капак
14. Дистанционно управление
15. Джоб за мобилен телефон
16. Джоб за дистанционно
управление
17. Предпазен капак
18. Колелца за придвижване
19. Захранващ кабел и щепсел
20. Вход за захранващия кабел
21. Табло за бушони
22. Бутон за включване и
изключване
23. Вход за свързващия кабел
на дистанционното управление
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Дистанционно управление

Бутони за бърз достъп

1

2

3

5

6

4

7

8

9

10

1. Включване / изключване

2. Меню

3. Автоматични програми

4. Ръчни настройки

5. Повдигане / сваляне на
възглавниците за ходилата

6. Позиция на „безтегловност“

7. Пауза

8. Назад

9. Допълнителни настройки

10. Повдигане / сваляне на облегалката
и възглавницата за ходилата

SCREEN SETTING

Shoulder height

Setting

Включване / изключване

Автоматични програми

Позиция на безтегловност

USB зарядно

- Настройки на дисплея

- Височина на раменете

- Настройки

Повдигане / сваляне на
облегалката и възглавни-
цата за ходилата

Повдигане / сваляне на
облегалката и възглавни-
цата за ходилата
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Масажна техника за нама-
ляване на напрежението с
3 степени на скорост

Комбинация от разтриване
и потупване с 3 степени на
скорост.

3 степени на скорост и
широчина

Шиацу масажът стимулира
специфични части от тяло-
то и отпуска мускулите. 3
степени на скорост и
ширина

Потупващия масаж подпо-
мага кръвообращението и
облекчава напрежението в
мускулите. 3 степени на
скорост и ширина.

Спира всички масажи

Демонстрационна програма на всички функции

Активира всички въздушни възглавници и ролери на ходилата.

Дълбоко тъканен масаж, комбиниращ въздушните
възглавници с разтриващ масаж. Подходящ за об-
лекчаване на болки в ставите и мускулите.

Целенасочено разтягане на цялото тяло, чрез стиму-
лиращ масаж.

Масажираща програма за горната част на тялото.

Масажираща програма за долната част на тялото.

Дълбок масаж, който фокусира акупресурните точки
с цел намаляването на напрежението в мускулите.
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Авт. Програми

Ръчни настройки

Масажна техника

Yoga

Massage Area

Knead OFF

Knead & Flap OFF

Flap OFF

Shiatsu OFF

Knock OFF

Demo

Massage Mode

Stop

Ease ache

More

Relax

Air

Fatigue Recover

Neck | Shoulder

Full Air

Back & Waist

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

System Setting

System Setting

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Дистанционно управление

Масаж, релаксиращ мускулите и ставите и подобря-

ващ кръвообращението.
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Масаж чрез въздушни въз-
главници в 3 зони на тялото
(цяло тяло/ръце/крака)

Инфрачервено подгряване
Необходима са около 5 ми-
нути за достигане на опти-
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Manual Function

Manual Function

Manual Function

Въздушни възглавници

Други

Ролер на ходилата Вкл./Изкл.

Йонизация на въздуха
Пречиства въздуха в непо-
средствена близост до кре-
слото и Ви позволява да
се насладите маскимално
на масажа.

• Масаж на конкретна точка
• Частичен масаж в определена зона
• Масаж на горната част на тялото
• Масаж на горната част на гърба
•

матично ще се включи масаж“rolling”

Massage Area

Massage Area

Massage Area

Air OFF

Back Heating

Massage Mode

Massage Mode

Massage Mode

More

More

More

Arms Air

Anion Function

Feet Air

Air

Air

Air

Full Air

Foot Roller

– Main Menu –

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

Customise

System Setting

System Setting

System Setting

Information

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Manual Function

Дистанционно управление

Масажна зона

Масаж на долната част на гърба
Ако не бъде посочена зона за масаж, авто-•

малната температура
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Възможност за запаметяване
на персоналните настройки
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3 степени на скорост

Избиране на зона за масаж

3 степени на широчина

3 степени на интензитет на масаж чрез въздушни
възглавници

3 степени на интензитет на масаж на стъпалата

Настройки

Персонализиране

Общи настройки

Език за менюто English

Memory 1 & 2

Time Setting Настройки за продъл-
жителност на масажа
30 мин. максимум

Speed

More

Massage area

Width

Intensity

Feet

– Main Menu –

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

Customise

System Setting

System Setting

System Setting

Information

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Manual Function

Language

Lock Screen

Back Light German

French

Spanish

Russian

Polish

Дистанционно управление

на креслото до 2 пъти
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Дистанционно управление
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Общи настройки

Информация

Индивидуален сериен номер на креслото

Автоматично заключване на екрана

– Main Menu –

– Main Menu –

Auto Program

Auto Program

Adjustment

Adjustment

Customise

Customise

System Setting

System Setting

Information

Information

Manual Function

Manual Function

Language

Serial No.

Lock Screen

Back Light

Настройки:

• 15 секунди
• 30 секунди
• 1 минута
• 2 минути
• 3 минути
• без автоматично заключване
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1 – Свързване на страничните панели

a) Намерете кабелите и маркучите за въздух, намиращи се отстрани на седалката.

Виж схема 1.

b) След като ги прекарате през металното устройство, свържете всеки кабел със
съответстващият му кабел в подлакътника. Уверете се, че свързвате всеки кабел
със същия цвят кабел в подлакътника! Виж схема 2 и схема 3.

Схема 1 Схема 2

c) Когато сте свързали всички кабели и маркучи за въздух, ги увийте в защитния пред-

пазител, намиращ се в подлакътника под кабелите. Приберете кабелите обратно
в седалката. Внимавайте да не огънете или притиснете силно кабелите, може да се
повредят! Виж схема 4.

Схема 3 Схема 4

d) Поставете задните краища на страничните панели, така че да застъпват отворите
на седалката и ги свържете с двата винта, включени в комплекта. Виж схема 5.

e) Вземете декоративното платно и го закачете над винтовете. Декоративното платно
е обозначено с ляво и дясно от вътрешната страна. Виж схема 6.

Схема 5 Схема 6

Инструкции за монтаж
И

Н
С

Т
Р

У
К

Ц
И

И
З

А
М

О
Н

Т
А

Ж
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Схема 7 Схема 8

Схема 9

Повторете същите стъпки в същата последователност от другата страна.

2 – Свързване на възглавничката за ходилата

a) Първо свържете двете оси на възглавничката и се уверете, че винтовете са поста-
вени правилно. Виж схема 1б.

b) След като сте подготвили двете страни (виж схема 2б) свържете възглавничката.

Схема 1б Схема 2б

Инструкции за монтаж

И
Н

С
Т

Р
У

К
Ц

И
И

З
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Свържете двата странични панела с предната част на седалката. По два винта са
необходими от всяка страна. Нагласете скобата на панела, така че дупките да съвпа-
дат с тези на предната част на седалката и поставете двата винта. Затегнете ги.
Уверете се, че куката на страничния панел е закачена за свързващата част на седал-
ката, преди да затегнете винтовете. Виж схема 7, схема 8 и схема 9.
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c) Затегнете винтовете на възглавничката от другата страна. Виж схема 3б.

d) Възглавниката е закачена. Виж схема 4б.

Схема 3б Схема 4б

ВНИМАНИЕ!

• За да се избегне повреда по механизма на креслото, моля не повдигайте и не на-
тискайте възглавничката за ходилата надолу и нагоре! Виж схема 1в.

• За да избегнете нараняване и дискомфорт, уверете се че масажиращият механизъм
е застанал в изходна позиция, преди да включите креслото. Виж схема 2в.

Схема 1в Схема 2в

3 – Монтиране и използване на допълнителното шалте и възглавничка за врата

Цип Велкро лента

Схема 1г Схема 2г

Инструкции за монтаж
И

Н
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Свържете допълнителното омекотяващо шалте чрез ципа. Виж схема 1г. Свържете
възглавничката за врата чрез велкро лентите на облегалката на креслото. Виж схема 2г
За да почистите шалтето и възглавничката, първо ги разкачете от масажното кресло.
Препоръчително е креслото да се използва с омекотяващото шалте!
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Инструкции за монтаж
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4 – Предпазване на пода

ВНИМАНИЕ!

5 – Включване на захранването на креслото

Включване Бутон за включване

За да предотвратите износване или повреда на подовата настилка (ламиниран паркет,
плочки, гранитогрес, подове от естествено дърво), е препоръчително да се постави
килим или друг тип постелка.

Масажното кресло не трябва да бъде пренасяно, използвайки колелцата, по неравен
под или по деликатни подови настилки! Пренасяйте от поне 2 лица и използвайки
дръжката в задната част и предварително прибраната възглавничка за ходилата.
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Инструкции за монтаж

6 – Приключване на масаж

a) При натискане на основния бутон за включване/изключване по време на масаж,

b) Изключете креслото от контактната мрежа, след като сте го изключили.

Бутон за изключване Изклюване

7 – Пренасяне

Уверете се, че няма висящи кабели. Хванете креслото за облегалката и го преместете,
използвайки колелцата до желаното място и внимателно го изправете

ВНИМАНИЕ!

Преди да преместите креслото, изключете захранващия кабел от контакта! Разкачете
захранващия кабел и кабела на дистанционото, преди да преместите креслото!

ще се изключи масажното кресло, спирайки всички функции. Облегалката и въз-
главничката на ходилата се връщат в изходна позиция.
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Масажни техники
SHIATSU

Шиацу масажът е вид масажна терапия с произход от Япония. Тази масажна техника

комбинира нежни и ритмични кръгови движения с ръцете, които достигат до всички

части на гърба. Целта на масажа е да стимулира и раздвижи мускулите.

2D MASSAGE

Умният двуизмерен масажиращ механизъм позволява креслото да измери Вашия

гръб, за да установи позицията на различните зони на гръбнака.

KNEADING

Разтриващият масаж притиска и раздвижва мускулите, имитирайки движения с

ръце. Тази техника има за цел да облекчи напрежението в мускулите.

FLAP

Тази техника стимулира кръвообращението в мускулите и отпуска сухожилията,

чрез леки потупвания и движения с дланите на ръцете. Намалява напрежението.

TAPPING

Потупващ масаж. С къси и силни потупвания с ръба на ръката, тази техника по-

добрява кръвообращението в кожата и отпуска схванатите мускули. Ако се изпол-

зва на нивото на гърдите, подпомага отделянето на секрети от белите дробове.

KNEAD & FLAP

Комбинация от разтриващ и потупващ масаж.

ROLLING

Приятна масажна техника за релаксация и успокояване на мускулатурата. Подхо-

дяща техника за края на масажа. Подобрява мускулния тонус.

CARBON HEATING

Карбоновите елементи на масажното кресло осигуряват равномерно подгряване.

Топлината прониква на дълбочина в тъканите. Кръвоносните съдове се разширяват,

кръвообращението се подобрява, мускулите се отпускат. Успокоява и нервните

окончания, което допринася за успокояването на болката при схващания.
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Масажни техники
GUA SHA

Тази техника от китайската медицина разширява кръвоносните съдове на повърхността

на кожата и стимулира кръвообращението. Често се прилага в комбинация с акупресура

на ‘shu’ точките за допълнителна стимулация на цялото тяло.

AIR COMPRESSION

Притискащите и отпускащи движения при масаж с въздушни възглавници създават

естествени рефлекси в мускулите. Това е изключително благоприятно в областта на

BLUETOOTH

Безжично прехвърляне на данни.

brainwave
stimulation system

BRAINTRONICS

Тази технология синхронизира Вашите мозъчни вълни чрез аудио сигнали в комбинация

със специално разработена масажна програма. Вашето тяло и ум ще могат да се отпуснат

и да отпочинат, без значение с каква цел ще използвате функцията (релакс, сън, стимулация)

SL-SHAPE

ZERO SPACE

При легнало положение креслото се премества напред и следователно изисква по-малко

дистанция от стената отзад. Спестява място и е удобно!

ZERO GRAVITY

Поставете се на мястото астронавтите - това неверятно усещане за безтегловност.

AUTOMATIC

9 специално разработени автоматични програми за цялото тяло, които предлагат голямо

разнообразие от различни масажни техники. В допълнение, можете да си включите

подгряващата функция.

прасците и ходилата.

SL “SL- образна форма: Благодарение на специалната ергономична “ - образна извивка,

обхвата на масажиращите глави е 135 см. Това Ви позволява да се наслаждавате на пер-

сонален масаж на цялото тяло, от главата до бедрата. Облегалката на креслото е с

“- образна извивка и нежно подържа гръбнака.“S
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Масажни техники
MEMORY

Използвайки функцията за запомняне, масажното кресло запаметява Вашите пред-

почитани настройки и започва работа, без да се налага допълнително настройва-

не. Можете да запомните до две комбинации настройки с бутоните и .“M1 M2"

BACK AREA

Регулируем размер на масажната зона.

ADJUSTABLE FOOTREST

Възглавничката за ходилата може да се настрои за всякакъв ръст.

QUICK START

Бутони за бърз достъп, удобно разположени в подлакътника, гарантиращи Ви

пълен контрол над най-важните функции на креслото.

ADJUSTABLE PILLOW

При необходимост двойната възглавница може да се използва за омекотяване

на масажа в областта на врата и раменете.

RECLINING POSITION

Отделните настройки на облегалките спомагат за индивидуалното удобство и

комфорт на тялото.

HUMAN HANDS FEELING

Специално разработените масажиращи глави имитират движенията на професио-

нален масажист. С максимално разстояние от 6.5 см и ъгъл от 41 градуса, меха-

ничните ръце са ефективни при масаж на шийни, лумбални и гръбначни прешлени.

ADJUST SHOULDER

Масажиращите глави могат да бъдат преместени нагоре или надолу до удобна

за всеки позиция за масаж на раменете.
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Масажни техники
AIR INTENSITY

Силата на масажа с въздушни възглавници може да бъде променяна.

AIR AREA

Три зони на масаж с въздушни възглавници - цяло тяло, ръце и крака, долна част на тялото.

SPOT

Масажиращите глави могат да бъдат настроени да масажират определена точка.

SPEED

Скоростта на масажа може да бъде променяна.

WIDTH

Разстоянието между масажиращите глави може да бъде променяно на тясно, средно

MUSIC

Допълнителна релаксация чрез музикалната функция.

ACUPRESSURE POINTS

Основните акупресурни точки могат да бъдат масажирани.

O2 IONIZER

Мръсният въздух около Вас ще бъде неутрализиран и ще може да се наслаждавате на

пречистен въздух по време на Вашия масаж.

или широко.
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Масажни техники

USB
USB-CHARGER

Докато се наслаждавате на масаж, можете да заредите мобилните си устрой-

ства през зарядното.USB

YOGA

Фокусираните масажи за разтягане тонизират и освежават цялото тяло.

ARTHROSE TRACTION

Тази функция нежно разтрива, въздействайки стимулиращо върху хрущялите,

което подпомага усвояването на хранителните вещества и облекчава симптомите

на артроза.

Отстраняване на неизправности

Отстраняване

• Това е нормален шум по време на работа.

• Уверете се, че кабелът на дистанционното
е правилно включен в съответния вход.
Проверете дали креслото е включено в мре-
жата. Проверете кабела на дистанционното.

• Масажното кресло се самоизключва след
зададеното му време или след продължи-
телна употреба. Това удължава живота на
креслото и предотвратява повреди.

• Уверете се, че апликацията е успешно ин-
сталирана и Вашият акаунт е активиран.
Проверете дали връзката е осъ-Bluetooth
ществена между Вашето мобилно устрой-
ство и масажното кресло.

Неизправност

• Шумът от електромотора се чува по
време на работа.

• Дистанционното управление не работи.

• Креслото спира работа.

• Braintronics функцията не работи.



22

С
Ъ

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Е

 И
 Г

Р
И

Ж
И

Х
А

Р
А

К
Т

Е
Р

И
С

Т
И

К
И

Д
Е

К
Л

А
Р

А
Ц

И
Я

 З
А

 С
Ъ

О
Т

В
Е

Т
С

Т
В

И
Е

|
|

Характеристики
Размери: в изправено положение: 81 x 119 x 147 см

в хоризонтално положение: 81 x 92 x 176 см
Тегло: 96 кг
Волтаж: 220-240V ~ 50/60Hz
Мощност: 150 W
Оперативно време: 20 минути
braintronics: 21 минути
Сертификати:

Съхранение и грижи
• Ако уредът не се използва дълго време, захранващият кабел трябва да бъде разкачен от креслото.
Препоръчително е масажното кресло да бъде съхранявано в сухо помещение.
• Не съхранявайте креслото при високи температури или в близост до открит пламък. Избягвайте да
държите масажното кресло продължително време на пряка слънчева светлина.
• Почиствайте само със специални препарати за изкуствена кожа. НЕ почиствайте креслото, използ-
вайки разредители, препарати на базата на бензол или спирт.
• Ако креслото е поставено на неравен под, не го дърпайте или бутайте! За да го преместите го вдигнете.
• Препоръчително е да правите почивки между масажите. Не използвайте креслото многократно, без
да правите почивки!

Декларация за съответствие
Отговаря на Европейския стандарт за регулация EMC 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU.



Технологията

B
E

T
A

една секунда

Бета диапазон | честота 14 – 30 Hz
> Състояние на тревога
> Фокусиране
> Умствена дейност
> Логично / Аналитично мислене

T
H

E
T

A

една секунда

Алфа диапазон | честота 7 – 14 Hz
> Отпуснато състояние и заспиване
> Креативност
> СпокойствиеA

L
P

H
A

една секунда

D
E

L
T

A

една секунда

Тета диапазон | честота 3 – 7 Hz
> Състояние на сън
> Най-дълбоката релаксация
> Пластична памет
> Изключителна креативност и въображение

Делта диапазон | честота 1 – 3 Hz
> Дълбок сън
> Транс

114 Hz 124 Hz

10 Hz
(Alpha гама)

124 Hz – 114 Hz = 10 Hz

BRAINTRONICS

Главната цел на е да синхронизира ефективно мозъчните вълни доBraintronics
-желаното състояние на мозъчна активност. Без значение дали искате да релакси

рате, сънувате или учите - всичко е възможно. При редовно използване, системата
Body&Mind &(Тяло Ум) постепенно ще „научи“ мозъчните Ви вълни да се справят

-със стреса, да преодоляват тревожността, да бъдат по-балансирани и да се по
виши физическата и умствената продуктивност.
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BETA | честота 14 – 30 Hz

ALPHA| честота 7 – 14 Hz

THETA |честота 3 – 7 Hz

DELTA |честота 1 – 3 Hz

8 минути

21 МИНУТИ ПОЧИВКА ЗА ТЯЛОТО & ДУШАТА

събуждане

b ra inwave s t imu la t i on sys tem

7 минути 6 минути

манипулация

Технологията

Аудио стимулацията на мозъчни вълни о обикновено започва в долнияBraintr nics
Бета честотен диапазон. За по- и умерена синхронизация, системата бавнолека
насочва Вашите мозъчни вълни до горните, а след това до долните Алфа честоти.
Аудио стимулацията използва Тета и Делта вълни за регенерация и дълбока
релаксация.

релаксация
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b ra inwave s t imu la t i on sys tem

BMS – Синхронизираща система
Тяло Ум ( )& Body&Mind

Системата Тяло Ум ( ) синхронизира Вашите мозъчни вълни чрез аудио& BMS
стимулация. Системата, съчетана със специално развита масажна програма,
помага на стресираното Ви тяло да релаксира. Изследвания показват, че когато
се комбинират масаж и стимулация на мозъчните вълни, състоянието на ре-
лаксация е до 80% по-ефективно. Резултатите от изследванията показват, че
целенасочената стимулация на мозъчните вълни подобрява концентрацията и
продуктивността, и осигурява умствено и физическо облекчение.
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BMS – Синхронизираща система

Ползите от Braintronics

Тяло Ум ( )& Body&Mind

Увлечението на мозъчните вълни работи с електрическите реакции на мозъка.
То отговаря на ритмична и/или сензорна стимулация, като звукови и светлинни
импулси.

Когато мозъкът е изложен на стимулация, като звук в ушите, светлина в очите и
др., той отговаря на тези стимулации с така наречената кортикално предизвикана
реакция. Тези електрически импулси могат да бъдат измерени в рамките на мо-
зъка и са винаги в отговор на това, което виждаме и чуваме. Мозъчната активност
може да бъде измерена чрез чувствителни електроди, поставени върху скалпа.

ЕЕГ (Електроенцефалограма) тестове показват, че мозъкът е индуциран да
съответства с определени честоти. Процесът, с който мозъкът изравнява пре-
обладаващата честота на мозъчните вълни с входящата честота, се нарича
„увлечение“.

Не винаги хората сме способни да се мотивираме сами, което е напълно нор-
мално. В такъв случай системата може да бъде наше убежище. Медитация,BMS
комбинирана със синхронизация на мозъчните вълни и хубав масаж - това е ця-
лостната концепция на системата „Тяло Ум“.&

Мотивацията и продуктивността на работниците намалява, поради увеличаване
на изискванията, без осигуряване на баланс за тялото и мозъка. Умственото изто-
щение спомага за психическа и физическа отпадналост. системата позволя-BMS
ва на работодателя да има активно възтействие върху благосъстоянието на слу-
жителите си. С натискането на един бутон потребителят се потапя в свят на споко-
йствие и релаксация, след което продължава работния си ден ободрен и фокусиран.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Облекчение на стреса
Дълбока релаксация само след няколко минути
Спокойствие
Устойчивост на стрес
Баланс на тяло и мозък
Подобрена концентрация
Подобрени реакции
Повишена продуктивност
Повишена мозъчна активност
Интуитивно взимане на решения
Медитативно преживяване
Умствена сила
Подобрена мотивация
Енергия и жизненост
Креативност
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Преди да започнете сесия се уверете,braintronics
Casada -че Вашият уред е свързан с източник на за

Bluetoothхранване, както и че е активиран на Вашия
смартфон/таблет и имате активна интернет връзка.

Инсталиране чрез APP STORE

Инсталиране чрез QR CODE

1. Отворете на Вашия смартфон или таблет.Play Store / App Store
2. Търсете за приложението braintronics   .
3. Инсталирайте приложението.

1. Сканирайте този код, използвайки телефона/таблета си.QR

2. Кодът ще Ви препрати към приложението. Инсталирайте
го.
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Създаване на акаунт

Вход и меню

Език

След като сте инсталирали приложението
за първи път, трябва да създадете Ваш
потребителски акаунт.

За да направите това, кликнете на
„ “ Създай акаунт, фиг. 1).Create Account (
Въведете нужните данни, след което
кликнете отново на „ “ (фиг. 2).Create Account

Въведете Вашия имейл и паролата си, след
което кликнете на „ “ Вписване .Sign in ( )

След успешен вход на екрана ще се появи
главното меню на приложението.

За да изберете език, с който да работи
приложението, натиснете бутона във
формата на колело, намиращ се в горния
десен ъгъл и задайте желания език (фиг. 1).

Върнете се към главното меню като
кликнете на стрелката в горния десен ъгъл
или бутона за връщане назад на Вашия
смартфон / таблет (фиг. 2).

фиг. 1 фиг. 2

фиг. 1 фиг. 2



Пазаруване

Моите продукти

1. Изберете езика, на който искате да говори приложението (фиг. 1).
2. Изберете една от категориите с мелодии за релаксация и медитация, от която
искате да слушате (фиг. 2).
3. При регистриране на Вашия уред, получавате една мелодия безплатно.
Останалите мелодии в приложението са платени. Изберете определена мелодия
от категорията (фиг. 3).
4. Потвърдете закупуването на мелодията, натискайки бутон „ “ (фиг. 4).Buy
5. За да влезете в детайлното меню, кликнете на бутона с три линии в горния ляв
ъгъл (фиг. 5).

В категория „ “ моите продуктиMy products ( )
можете да регистрирате Вашия уред

, който има функцияCasada braintronics
(фиг. 1).

Изберете Вашия продукт от листа с
предложените такива (фиг. 2).

фиг. 1 фиг. 2 фиг. 3 фиг. 4 фиг. 5

фиг. 1 фиг. 2

Bluetooth Androidвръзка с

1. Кликнете на „ “ в менюто (фиг. 1).Devices
2. Кликнете „ “ (“Позволи“), фиг. 2.Allow
3. От листа с изброени продукти на изберете желания от Вас продуктCasada,
и се свържете с устройството с парола 1234 (фиг. 3). B
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За да изберете масажиращия модул на креслото, изберете
устройството с разширение “BLUETOOTH “BT*
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Bluetooth iOsвръзка с

Медия и Плейър

Новини

1. Кликнете на „ “ в менюто фиг. 1).Devices (
2. Ако все още не е активиран (фиг. 4), плъзнете бутона в горнияBluetooth
десен ъгъл надясно, като той трябва да се оцвети в зелено (фиг. 5).
3. От листа с изброени продукти на , изберете желания от Вас продукт,Casada
който искате да използвате (фиг. 5).

фиг. 1 фиг. 2 фиг. 3 фиг. 4 фиг. 5

За възможно най-добро
и цялостно преживяване
от Ви препо-Braintronics
ръчваме да използвате
системата, като включите
качествени стерео слушал-
ки към смартфона/таблета
си. По този начин ще из-
ключите външния свят из-
цяло и ще постигнете точ-
ната цел на програмата.
Кликнете бутон „ “Media
(“Медия“) в менюто и из-
берете желаната мелодия.
След потвърждение приложението автоматично пуска мелодията и масажната про-
грама . Можете да сложите на пауза, за да излезете от приложението по-Braintronics
рано или да смените мелодията.

В секция (“Новини“) ще получавате новини, когато има нова мелодия.“News”
Също така там се публикуват и интересни статии и информация на теми, свързани
със стрес, релаксация, масаж и медитация и др.



Г А Р А Н Ц И О Н Н И   У С Л О В И Я
• Заявка за ремонт на закупената стока се приема в устна или писмена форма, на адреса на седалището на фирма „Ню Вижън Бутик” ЕООД или на
адресите, посочени в тази гаранционна карта.

При подаване на заявка за ремонт-рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:•
- Гаранционна карта;
- Касова бележка или фактура;
- Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
- Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
- Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер , подпис на(ако има)
клиента, дата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни.

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:•
- При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
- Когато е правен опит за ремонт, монтаж или демонтаж;
- Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
- При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или
други фактори, извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
- При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на
производителя, вносителя, търговеца или сервиза.
- При използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови уреди за професионални или търговски цели, в заведения,
хотели, отдаване под наем и др.
- При работа с нестандартна захранваща система с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални
зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

На гаранционно обслужване не подлежат:•
- Всички външни части, които могат да бъдат повредени по невнимание от клиента, аксесоари, шалтета, тапицерии, адаптери, батерии, кабели,
предпазители, дистанционни управления, както и непознаване инструкцията за експлоатация на уреда.

При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, търговецът е длъжен по своя преценка да:•
- Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, срокът за ремонта се прибавя към
гаранционния срок.
- Ако ремонтът на стоката е невъзможен или неоправдан, да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се
извършва чрез замяната на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребител гаранционните условия.
- Ако няма същия модел, да предложи аналогичен или друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума.
- В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока, или не се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на
рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.
- Производителят, вносителят, търговецът или сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой или други, вследствие на
дефекта на стоката или престоя й в сервиза.
- По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока.

При получаване на отремонтираната стока:•
- Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
- Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
- Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен,
сервизът може да таксува клиента, съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за не-гаранционно обслужване.
- При съгласие се подписва Протокол за споразумение.
- При несъгласие се попълва Констативен протокол.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП и по-точно,
независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно
гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

Верига магазини New Vision Boutique и щандове-масажори CASADA:
,Централен офис: гр. София, Студентски град  Ул. „Иван Багрянов” 19, вх. А, ет. 1, ап. 4 Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116,

www.vip-giftshop.com       www.cookandhome.bg

ПЛОВДИВ
Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Санкт Петербург  № 133 (до Метро)
Тел: 0885 306 708
3

СТАРА ЗАГОРА
Щанд в Хипермаркет Технополис
Ул. Никола Петков № 50
Тел: 0885 306 735
3

ВАРНА
Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Владислав Варненчик № 277 (до Елпром)
Тел: 0884 601 427
3

Магазин New Vision Boutique, МОЛ Варна, партер
Бул. „Владислав Варненчик” № 186
Тел: 0884 614 287
3

3

иоск CASADA, МОЛ Варна, партерK
Бул. „Владислав Варненчик” № 186
Тел: 0884 614 287

Киоск CASADA Grand Mall Varna
ул. „Академик Андрей Сахаров“ 2
Тел: 0884 624 115

БУРГАС
Щанд в Хипермаркет Технополис
К-с Славейков № 94 (до РУМ Младост)
Тел: 0884 620 997
6

Щанд в хипермаркет Технополис
ул. "Транспортна" № 53
Тел: 0887305596

3

СОФИЯ
Киоск , София Ринг МОЛCASADA
Околовръстен път № 218
Тел: 0882 08 08 11
s

Щанд в Хипермаркет Технополис Младост
Ж.к. Младост 4, Околовръстен път № 265
Тел: 0884 123 501
3

Щанд в Хипермаркет Технополис Люлин
Бул. Царица Йоана (до метростанция Люлин)
тел: 0884 142 351
3

Щанд в Хипермаркет Технополис
Парадайс Център
Бул. „Черни връх“ № 100
тел: 0885 159 511

Щанд в Хипермаркет Технополис The Mall
Бул. Цариградско шосе № 115
Тел: 0887 103 914

3



Г А Р А Н Ц И О Н Н А   К А Р Т А
Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви за Вашия избор!
Моля, прочетете внимателно условията за гаранционно обслужване, както и инструкцията за експлоатация и следете за стриктното им
изпълнение. Изисквайте точното и пълно попълване на всички позиции от гаранционната карта! Пазете касовата бележка!

Купувач:.................................                                      ......................... Тел:...    ...................      ...             ....................................      ............                         ...   ............ ... ....                   ......   .............

Адрес:................................                                                   .......            .............................................                      ..   .............................................................       ............                                             ......................  ...

Запознат съм и приемам условията на гаранцията!
Стоката е изпробвана и предадена с пълна комплектация и документация!                                           ...................................

(Подпис на купувача)

С тази гаранционна карта НЮ ВИЖЪН БУТИК ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, Околовръстен път 265,
Хипермаркет Технополис, поема настоящите гаранционни задължения към потребителите и определя реда за извършване на рекламации
при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на
гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.
Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да допълват или да изменят условията на тази гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката.
Настоящата търговска гаранция е валидна само на територията на Република България.

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 -115 от Закона за защита на потребителите:
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поискаЧл. 112.

от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на
ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в
сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача,
които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

(1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да яЧл. 113.
приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши
в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде
възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за
потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да
понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването наЧл. 114.
рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се
съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на
рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови
заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща
стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.Чл. 115.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на
споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на
потребителите. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за
продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.
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