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Поздравления!

Съдържание

Благодарим Ви, че избрахте възглавница MediDream!

За да можете да ползвате дълг време предимствата на възглавницата, моляo
прочетете внимателно указанията за безопасност и ги спазвайте. Тази възглавница
не е играчка! Не позволявайте на непълнолетни лица да я използват без надзор!

Надяваме се с удоволствие да се насладите на своя собствен MediDream!
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Инструкции за безопасност

Преди да използвате възглавницата, моля прочетете внимателно инструкциите,
за да осигурите безпроблемното P функциониране и ефективност.
Моля пазете това ръководство за бъдещи справки!

Продукта съдържа: Възглавница, калъфка, стандартен кабел.USB
НЕ СЪДЪРЖА: адаптор за включване в контактната мрежа!

• Възглавницата е в съответствие с всички европейски стандарти и действащи разпоредбиMediDream
за безопастност.
• Тази възглавница не се нуждае от специална поддръжка. При неизправност, тя следва да бъде
ремонтирана само и единствено от официален и оторизиран сервиз. Всяка неправилна употреба
или неоторизиран ремонт водят до отпадане на гаранцията!
• Производителят не носи отговорност при повреда, ако възглавницата е използвана неправилно.
• Никога не докосвайте кабела или адаптора с мокри или влажни ръце.
• Не позволявайте възглавницата да влиза в контакт с вода или други течности, високи температури,
директна слънчева светлина.
• За да намалите риск от късо съединение или пожар, е важно да използвате само контакти в ,изправ-a
ност и такива, в които адаптора влиза плътно и докрай.
• Не използвайте възглавницата, ако кабела или адаптора са повредени. Не включвайте възглавницата
в разхлабени или повредени контакти. Ако има повреда по кабела, той трябва да бъде подменен само
и единствено в оторизиран сервиз.
• В случай на повреда незабавно изключете захранващия кабел от контактната мрежа.
• Не използвайте островърхи и твърди предмети в близост до възглавницата. Те могат да я повредят!
• Не използвайте възглавницата, ако захранващият кабел е мокър или повреден.
• Не използвайте докато шофирате!MediDream
• Ако имате пейсмейкър или други медицински апарати, се консултирайте с лекар, преди да използвате
възглавницата.
• Използвайте възглавницата само по предназначение според съответните инструкции.
• Лица с психически, физически или когнитивни увреждания и деца над 8 годишна възраст, както и лица
без опит и познания за уреда, могат да използват възглавницата само и единствено под надзора на ли-
цата, отговорни за тяхната безопосност.
• Тази възглавница не е играчка! Не позволявайте деца да играят с нея или да я използват без надзор!
• Не позволявайте на деца да почистват възглавницата!
• Използвайте възглавницата само по предназначение и само с оригиналното оборудване и аксесоари,
предназначени за нея.
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Декларация за съответствие
Отговаря на Европейския стандарт за регулация EMC 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU.
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Инструкции за употреба
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ВНИМАНИЕ!
Преди първа употреба се уверете, че възглавницата е напълно заре-
дена. За да я заредите, използвайте захранващия кабел.

Включване / Изключване. .Bluetooth

За да включите възглавницата, отворете велкро лепенката и натиснете бутона
докато светне синята лампа. Този сигнал означава, че възглавницата еOn/Off,

включена и е готова да се свърже с мобилното Ви устройство чрез Bluetooth.
Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да изключите възглавницата.On/Off

Свързване.

За да свържете Вашето мобилно устройство с MediDream,
Bluetoothвключете възглавницата. Включете свързването на

мобилното устройство. Потърсете „ и се свър-medidreamBT”

жете с него.

Зареждане.

За да заредите батерията на Вашата възглавница я свърже-
те, използвайки оригиналният кабел за зареждане и подходящ
адаптор с контактната мрежа. Можете да използвате и външна
батерия за зареждане. Препоръчително е да зареждате
възглавницата веднъж на 5-7 дни, според това колко често и
продължително я използвате.

ВНИМАНИЕ! Ако вече сте свързвали с ня-MediDream
кое мобилно устройство, при включване на възглавни-
цата, тя ще се свърже автоматично с него.

Музика
За да слушате музика през високоговорителите на възглавницата, първо я свър-
жете с желаното от Вас мобилно устройство. След това трябва да отворите прило-
жението с което искате да слушате музика ( ® и др.).braintronics app, YouTube,
Можете да настройвате силата на звука през мобилното устройство.

Ако използвате приложението не е необходимо свързване през ме-* Braintronics®

нюто „ . При стартиране на мелодия от приложението, изберетеAvailable Devices”

опцията „ .Continue without chair”
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Описание на продукта

Модел Memory Foam

Модел Shredded
Memory Foam

Мемори пяна
Мемори пяната се адаптира към формата на всяко тяло и благодарение на това нейно
качество, осигурява максимален комфорт. Тя променя формата си плавно и реагира на
топлина и натиск, като предлага оптимално разпределение на тежестта и облекчение
за тялото.

BLUETOOTH
Безжично прехвърляне на данни.

BRAINTRONICS
Тази технология синхронизира Вашите мозъчни вълни чрез аудио сигнали. Вашето
тяло и ум могат да се отпуснат и да отпочинат, без значение с каква цел ще използвате
функцията (релакс, сън, стимулация)

Батерия

Възглавницата работи на батерия.

WIRELESS
Възглавницата работи безжично и позволява безжично свързване с мобилни
устройства.

Музика
Допълнителна релаксация и забавление чрез музикалната функция.

Бамбукови влакна
Перфектно за хора с алергии: Калъфката е изработена от 60% полиестер и 40% бам-
букови влакна. Дишаща, антибактериална и екологична материя.
Предотвратява появата на акари. 5
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Неизправност/въпрос Отстраняване
Синята лампа не
спира да мига.

Не можете да свър-
жете с мо-MediDream
билното устройство.

Колко често трябва
да зареждате бате-
рията?

Нужно ли е да се из-
ключва всяка
сутрин?

Синята лампа мига в продължение на 1 минута от включването на въз-
главницата. След това автоматично се изключва.

Уверете се, че сте включили функцията на мобилното устрой-Bluetooth
ство и се свързвате с „ “. Уверете се, че няма другиmedidreamBT
устройства, които да са свързани с възглавницата.

Препоръчително е възглавницата да се зарежда веднъж на 5 до 7 дни,
в зависимост от това, колко често се използва и колко продължително.

Високоговорителите влизат в режим на готовност, когато не свири му-
зика, но ръчното изключване на възглавницата сутрин е препоръчите-
лно. По този начин батерията се запазва за по-дълго време.

Технически данни

Високоговорители

Импеданс
Мощност

Честотен диапазон
Чувствителност

Обхват

Braintronics® версия
Материал

Батерия

Капацитет
Тип батерия Литиево-йонна

Вход за зареждане Micro USB

Време на работа
Време за зареждане

8 часа
3,5 часа

Модел SHREDDED
MEMORY FOAM

Модел
MEMORY FOAM

Размери
Основен материал

Тегло

Тегло

Основен материал
Размери

77 х 40 х 20 см.

Мемори пяна
1,9 кг.

1,4 кг.
Мемори пяна

60 x 34 х 10/12 см.

Сертификати

ПОЧИСТВАНЕ: Вътрешността на възглавницата съдържа електроника
и трябва да бъде почиствана в пералня машина или да бъде потапя-НЕ
на във вода или други течности! Калъфката на възглавницата може да
бъде почиствана в пералня на ниска температура и ниски обороти. НЕ
използвайте омекотител за дрехи или белина!

6
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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, спите 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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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:
,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

БУРГАС3

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
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 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.

ВИД ПРОДУКТ

МОДЕЛ

ФАБРИЧЕН НОМЕР

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

МАГАЗИН/ОБЕКТ

ПРОДАВАЧ

СЕРВИЗ (ПЕЧАТ)

* * *

Ню Вижън Бутик ЕООД
,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

Възглавница
“MediDream" CMK - 150 / CMK - 151

24 месеца (2 години)


