
Ръководство за потребителя

QUATTROMED V BT



www.casada.com

Откакто е създадено през 2000 г, името CASADA е гаранция за 
висококачествени  продукти  на СПА и ФИТНЕС пазара.  Днес, 
продуктите на CASADA се предлагат в 37 страни по целия свят.

Непрекъснатото развитие, уникалния дизайн и целенасочената
ориентация  към  по-здравословен  начин на живот, са  нещата, 
които характеризират продуктите на CASADA, както и ненадми- 
натото и надеждно качество.



Поздравления!

Уважаеми клиенти, 

С покупката  на  този  масажен уред,  Вие показах-

 те загриженост за Вашето здраве. За да можете 

да се насладите на предимствата му в дългосро-

чен план, бихме искали да прочетете и да се придър-

ководство.

QUATTROMED V BRAINTRONICS .

жате  внимателно  към инструкциите в това ръ-   

Пожелаваме Ви незабравими и приятни моменти

с Вашия 
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Всички ние сме запознати с облекчaващата релаксация,
която доставя един масаж. Има очевидни обяснения за 

тези процеси в мускулите, кръвоносните съдове и 
нервните влакна.

Има две кръвоносни системи в организма:
Кръвният поток, който започва от сърцето, доставя 

хранителните вещества към мозъка, органите и мускулната
система, докато лимфната система гарантира, че

организмът се пречиства от метаболитните продукти, 
шлаката и токсините.

Ако имунната система е атакувана от инфекции и вируси,
първото нещо, което лекарят прави, е да пипне лимфните
възли, тъй като те произвеждат защитни клетки и реагират

на това напрежение като се подуват. 

Всеки масаж стимулира тази система, като кара телесните 
течности да се движат и по този начин насърчава 

прочистването на вредните вещества и доставката на 
кислород и хранителни вещества.



Инструкции за безопасност

Противопоказания Braintronics*
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Преди да използвате масажния уред, моля прочетете внимателно инструкциите, 
за да осигурите безпроблемното му функциониране и оптимален ефект. 
Моля, пазете това ръководство за бъдещи консултации!

• Масажният уред е в съответствие с всички европейски стандарти и действащи 
разпоредби за сигурност.
 Вашият уред има гаранционен срок, описан на издадената Ви при закупуването •

гаранционна карта. Всеки необходим ремонт може да бъде извършен само от ото-
ризиран техник. Неправилното използване, както и неоторизираните ремонти са 
забранени, поради съображения за сигурност, тъй като това ще доведе до анули-
ране на гаранцията.
 Не позволявайте уредът да влиза в контакт с вода, високи температури, както и •

пряко излагане на слънце. 
 Избягвайте да докосвате щепсела с мокри ръце. •
 В случай на дълъг период на неизползване, изключете уреда от електрическата •

мрежа, с цел да предотвратите късо съединение. 
 За да се предотврати прекомерен стрес на мускулите и нервите, НЕ превишавай-•

те максималното време за масаж от 30 минути. 
 Не използвайте повредени щепсели, кабели или разхлабени гнезда. •

Ако щепселът или кабелите се повредят, те трябва да бъдат заменени от оторизи-
рания сервиз. В случай на неизправност, незабавно прекратете връзката с електро-
захранването. Злоупотреба или неправилно използване анулират гаранцията на 
Вашия уред. 
 Не използвайте остри предмети, за да не повредите уреда. •
 Не използвайте уреда, докато шофирате. •
 Масажът не е препоръчителен при бременност (в областта на торса), или наличие •

на някои от следните заболявания: тромбоза, прекаран скорошен инсулт, следопе-
ративен период или рак. В тези случаи, се консултирайте с Вашия лекар преди да 
използвате уреда. 
 Ако имате поставен пейсмейкър, моля задължително се консултирайте с Вашия •

лекар преди употреба.
 Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст и хора с нама-•

лена физическа и/или психическа дейност, както и хора без достатъчно опит и по-
знания, само ако са им дадени точните инструкции как да работят с уреда безопас-
но и ако разбират възможната опасност от неправилни действия. 
 Уредът и опаковката му НЕ са играчки! Децата НЕ трябва да играят с тях!•
 Почистването и съхранението на продукта НЕ трябва да се извършват от деца, •

без наблюдението им! 
 Хора, чувствителни към топлина, трябва да внимават при използването на уреда. •
 Използвайте уреда само с предоставената от производителя комплектовка.  •

• Психози (напр. шизофрения, биполярно разстройство, едногенна депресия)
 Разстройства на личността•
 Епилепсия и подобни припадъчни заболявания•
 Заболявания на сърцето•
 Заболявания на централната нервна система•
 Тромбози•
 Депресия; Ендогенна депресия•
 Скорошни сърдечни удари или пристъпи•
 Мозъчно заболяване•
 Склонност към наркотици и/или алкохол; Често използване на психотропни вещества•
 Бременност•

ВНИМАНИЕ: По етични и правни причини, Braintronics системата не трябва да 
бъде използвана от деца и юноши, без изричното позволение на техни законни 
представители. Хора, при които медитацията би била в конфликт с религизоните 
им вярвания, трябва да се ограничават от използването на продукта.

*Какво е Braintronics? - Виж на стр. 14-17 
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Комплектовка

Дистанционно 
управление

Омекотяваща възглавничка

Възглавничка за врат

Захранващ 
блок 24V

Седалка

Облегалка за гръб

Ключ 

Джоб за 
дистанционното 

управление

• Захранващ блок 24V
Седалка• 

• Възглавничка за врат
Облегалка за гръб• 

• Омекотяваща възглавничка
Дистанционно управление• 
Ключ• 
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Монтаж / Стартиране

1. Отворете кутията, извадете захранващия блок и го поставете в близост да Вас. 
2. Хванете черната платнена торба внимателно, откопчайте ципа й и извадете 
уреда и калъфа за седалка, които са защитени от отделни опаковки.  
3. Премахнете опаковките им. 

На гърба на масажната постелка е поставен винт, който 
предпазва уреда по време на транспортиране. Преди първа 
употреба, внимателно завъртете и премахнете този винт с 
включения в комплекта ключ.
Внимание: Винтът не трябва да се използва повторно! 
Премахнете го и не го използвайте повече!

4. Седалката може да бъде отделена от облегалката за гръб чрез цип (фиг. 1). 
Премахнете картона между тях преди първа употреба. На облегалката за гръб е 
поставена възглавничка, която омекотява масажа. Ако желаете по- силен и 
интензивен масаж, премахнете възглавничката. 
5. За да съедините седалката и облегалката за гръб, премахнете дистанционното
управление от джоба на седалката и закопчайте ципа помежду им. (фиг. 2) 
6. След това свържете кабелите на двете части. (фиг. 3)
7. Поставете своя Quattromed V BT на удобен стол или диван. Облегалката на 
масажната постелка е оборудвана с ластик, който позволява тя да се захване 
по- лесно за всеки стол. 
8. Накрая свържете захранващия блок с кабела на седалката (фиг. 4), след което 
свържете захранващия кабел с контакт и включете масажната постелка като 
натиснете бутон “ON/OFF”.

   

фиг. 2фиг. 1

фиг. 3 фиг. 4

!



О
с
тр

а
н
я
в
а

н
е

 н
а

 н
е

и
зп

р
а

в
н
о

с
ти

 /
 П

о
д

р
о

б
н
о

с
ти

9

ПРОБЛЕМ

Масажният уред не може да
работи, въпреки че е свър-
зан към ел. мрежа.

ди за около 30 до 40 мин.

ОТСТРАНЯВАНЕ

• Проверете връзката с адап-
тера.

•   Масажният уред може  да
прегрее  след   продължи-
телна употреба.  След  из-
вестно време той ще се ох-
лади и ще възобнови нор-
малното си сътояние. Моля, 
изключете  захранването и
оставете уреда да се охла-

Отстраняване на неизправности

Подробности

Масажният уред в свързан 
към ел. мрежа. Вибрацията 
на седалката работи и не 
може  да бъде изключена. 
Дистанционното и масажът
не работят.  

Масажна постелка Quattromed V е оборудван с 4 масажни глави, 
които Ви масажират по техниките Shiatsu, Tapping, Kneading и 
Rolling. Двете подвижни силиконови глави и двете фиксирани глави 
осигуряват облекчение и снабдяват с кислород междупрешленните 
дискове. Масажните глави имат нефрит, който осигурява успокояващ 
и дълбок затоплящ масаж. 

Ластикът в задната част на облегалката за гръб служи за 
поддържане на масажната постелка в изправено положение 
при поставяне на постелката върху стол. Този ластик не е 
подходящ за пренасяне на масажната постелка. Когато
пренасяте уреда, се уверете, че го държите внимателно с 
двете си ръце. 

Възглавничката, която е поставена върху облегалката за гръб,
може да се премахне, като откопчаете ципа в задната част. 
Премахвайте я при почистване или ако желаете по-силен 
и интензивен масаж. 

За вибрационен масаж на стъплата отделете седалката от 
облегалката, като разкопчаете ципа между тях, и я поставете
удобно под краката си.  

технологията синхронизира Вашите мозъчни 
вълни чрез звукова стимулация. Комбинирана със специално 
проектирана масажна програма, технологията ще помогне на 
стресираното Ви и уморено тяло да почине и релаксира.

*Виж стр. 14-17 
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Дистанционно управление 

1. Включване / Изключване - POWER
За да включите или изключите масажната постелка натиснете бутон 
POWER. 
2. Автоматична програма
Масажната постелка има 3 автоматични програми. Натиснете бутон 
Program. Устройството ще работи, докато се превключват режимите
CALM (синьо), REFRESH (зелено) и RECOVERY (червено). След като 
се настрои, уредът ще се включи на автоматична програма.

CALM: Отпуснете се, настройте се за почивка, релаксирайте и се 
възстановявайте. 
REFRESH: Този режим се бори срещу умората и възстановява енергията
Ви. 
RECOVERY: Този режим Ви предоставя дълбоко проникващи масажни
техники. Идеален за заздравяване и отпускане на болката в гърба.
 
3. Регулиране на височината
Ако сте избрали автоматична програма, натиснете бутон Height, за да 
включите лимит на височината. За да върнете до първончалната 
максимална височина, отново натиснете Height. 
4. Загряване 
Загряващата функция се активира при следните програми: Tapping, 
Shiatsu, Auto, Area. За да включите и изключите загряващата функция, 
натиснете бутон Heating по време на масаж. 
5. Вибрация 
Вибрацията може да бъде включвана и изключвана по всяко време при 
следните масажни програми: Tapping, Shiatsu, Auto, Area. Вибрацията ще 
работи в ритъм от 1,5 мин. 
6. Шиацу 
За да включите функцията за шиацу масаж, натиснете бутон Shiatsu. 
Включва се средна скорост по подразбиране. Ако  по това време 
постелката работи на автоматична програма, то тя ще се изключи сама. 
Натиснете бутона още веднъж, за да спрете функцията. 
7. Tapping
За да включите функцията за потупващ масаж, натиснете бутон Tapping. 
Включва се средна сила по подразбиране. Ако по това време постелката 
работи на автоматична програма, то тя ще се изключи сама. Натиснете 
бутона още веднъж, за да спрете функцията.  
8. SLOW - FAST (Бавно - бързо)
Функцията бавно - бързо ще се включи само при масажна програма 
Tapping. Натиснете бутон slow - fast и силата на tapping масажа 
автоматично се сменя от бавна и слаба на бърза и силна. 
9. FAST - SLOW (Бързо - бавно) 
Функцията бързо - бавно ще се включи само при масажна програма 
Tapping. Натиснете бутон fast - slow и силата на tapping масажа 
автоматично се сменя от бърза и силна на бавна и слаба.
10. Регулиране на широчината
Функция Width може да бъде включена само при масажна програма 
Tapping. Тя не работи при Shiatsu. Натиснете бутон Width 1ва, 2ра, 3та 
степен - масажните глави се разместват: тясно - средно - широко и 
обратно. На 4та степен устройството включва постоянно разместване 
в същата последователност.
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Дистанционно управление 

11. FAST (Бързо)
Силата на tapping масажа има 3 нива: силно, средно и ниско. 
Функцията Fast ще работи само при масажна програма Tapping. 
Натиснете бутон Fast и силата на масажа ще се вдигне на високо ниво. 
12. SLOW (Бавно)
Силата на tapping масажа има 3 нива: силно, средно и ниско. 
Функцията Slow ще работи само при масажна програма Tapping. 
Натиснете бутон Slow и силата на масажа ще се намали до ниско ниво.     
13. LO
Силата на Шиацу масажа има 3 нива: Високо / Средно / Ниско.
Скорост LO ще работи само, когато е избран масаж Шиацу. Натиснете
бутон LO и силата на Шиацу масажа ще се намали до по-ниско ниво. 
14. HI
Силата на Шиацу масажа има 3 нива: Високо / Средно / Ниско. 
Скорост HI ще работи само, когато е избран масаж Шиацу. Натиснете
бутон HI и силата на Шиацу масажа ще се увеличи до по-високо ниво.
15. UP / DOWN (Нагоре / Надолу)
С тези бутони можете да променяте зоната на масаж нагоре или надолу, 
като ги натиснете и задържите.  
16. FULLBACK (Цял гръб)     
Тази автоматична програма се използва за масажиране на целия гръб.
Изпълнява се успокояващ масаж на различните зони на целия гръб
с масажна техника „Ролинг“. По желание, можете 
да активирате и следните други техники - 
Tapping (Потупване), Shiatsu, Heating 
(Загряване), Vibration (Вибрация). 
17. UPPER (Горна част на гърба)
Тази автоматична програма се 
използва за масажиране на горната 
част на гърба.     
Изпълнява се успокояващ масаж на 
определени зони от горната част на 
гърба с масажна техника „Ролинг“. 
По желание, можете да активирате 
и следните други техники - Tapping 
(Потупване), Shiatsu, Heating 
(Загряване), Vibration (Вибрация).
18. LOWER (Долна част на 
гърба)
Тази автоматична програма се 
използва за масажиране на долната 
част на гърба. Изпълнява се успо-
кояващ масаж на определени зони от 
долната част на гърба с масажна техника 
„Ролинг“. По желание, можете да активирате 
и следните други техники - Tapping (Потупване), 
Shiatsu, Heating (Загряване), Vibration (Вибрация).

*Масажната програма Braintronics се включва
автоматично от приложението Braintronics app 
(виж стр. 18-21).
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НИЙДИНГ (Разтриване) 
Кожата и мускулите се разтриват с помощта на палеца и показа-
леца или с две ръце. Масажната техника се използва успешно 
за освобождаване на напрежението. 

ВИБРАЦИЯ 
Вибрацията превръща цели области от тялото в равни вибрации, 
които се разпространяват в дълбочина. Стимулиращ ефект за 
кръвообращението, затоплящ и релаксиращ за мускулите.

РОЛИНГ
Приятна комбинация между напрягане и освобождаване на муску-
лите - този масаж е особено успокояващ и релаксиращ. Техниката 
се използва често за завършващ масаж за релаксация и възстано-
вяване на мускулите.

ЗАГРЯВАНЕ
Дълбоко проникващ и загряващ ефект, който може да Ви отпусне
напълно. Тази функция е особено приятна, в случай на голямо на-
прежение в мускулите, поради дълбокия си ефект.

ЗАГРЯВАНЕ С НЕФРИТ
Нефритът е естествен камък и проводник на топлина. Тези
висококачествени нефритени камъни са поставени в масажните 
глави за затоплящ и успокояващ ефект.    

АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА
Специално разработена автоматична програма за цялото тяло, 
която предлага широка гама от масажни техники. 
Като допълнение можете да включите и загряващата функция.       

ТОЧКОВ МАСАЖ
Масажните глави могат да се съсредоточат в една зона от тялото 
и да изпълняват точков масаж.         

ШИАЦУ
Шиацу е форма на физическа терапия, произхождаща от Япония. 
Масажната техника включва меко, ритмично, действащо в 
дълбочина разтягане и въртене на кожата чрез натиск с пръст. 
Целта при прилагане на Шиацу масаж е стимулирането на отделни 
точки по тялото и мобилизиране на мускулатурата.          

РЕГУЛИРАНЕ НА ШИРОЧИНАТА
Разстоянието между масажните глави може да се регулира - 
тясно, средно или широко.
        

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА
Регулиране на височината, до която да се движат масажните
глави (спрямо височината на потребителя) в 2 стъпки. 

Масажни техники
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Редовните грижи ще удължат живота на Вашия QUATTROMED V
и ще осигурят безопасна работа с уреда през цялото време.

Съхранение / Грижи

1. Съхранение: на сухи и чисти места, без прах.
2. Да се държи на разстояние от течности, нагреватели или пламъци. 
3. Почиствайте уреда със суха и мека кърпа. 
4. Не потапяйте уреда във вода или други течности при почистване.
5. Уверете се, че никаква влага няма да проникне през бутоните на 
дистанционното управление. 
6. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.   

Размери на облегалката за гръб:    

Размери на седалката: 7,5 х 45 х 42 см    

     75 х 45 х 20 см 

Тегло: 10 кг

Захранване:
Входящо: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Изходящо: 24 V, 2500 mA

Номинална мощност по време на работа: 60 W  

Автоматично оперативно време:      15 минути

Сертификати:

Технически данни

Масажният уред съответства на Европейските правила EMC 2014/30/EU 

и LVD 2014/35/EU.  

Декларация за съответствие

BLUETOOTH 
Безжично предаване на данни.

3D МАСАЖ 
При тази нова техника, масажният робот се движи не само нагоре 
и надолу, а също така и напред и назад. 
        

СКОРОСТ 
Скоростта на масажа може да бъде регулиран.  
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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

>
  

Спокойствие   A
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 Braintronics е да синхронизира ефективно мозъчните вълни до 
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 Braintrоnics обикновено започва в долния 
Бета честотен диапазон. За по- лека и умерена синхронизация, системата бавно 
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 (BMS) синхронизира Вашите мозъчни вълни чрез аудио 
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.    



К
а

кв
о

 е
 B

ra
in

tr
o

n
ic

s
?

 

17

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 кортикална 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 мозъка 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 BMS системата може да бъде наше убежище. Медитация, 
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. BMS системата позволя-
ва на работодателя да има активен ефект върху благосъстоянието на служители-
те си. С натискането на един бутон потребителя се потапя в свят на спокойствие 
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 braintronics   сесия, се уверете, 
че Вашия уред Casada е свързан с източник на за-
хранване, както и че Bluetooth е активиран на Вашия 
смартфон/таблет и имате активна интернет връзка. 

Инсталиране чрез APP STORE

Инсталиране чрез QR CODE

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

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

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

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

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
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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 „Buy“ (фиг. 4).
5. За да влезете в детайлното меню, кликнете на бутона с три линии в горния ляв 
ъгъл (фиг. 5). 

В категория „My products“ (моите продукти)
можете да регистрирате Вашия уред 
Casada, който има функция 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 връзка с Android

1. Кликнете на „Devices“ в менюто (фиг. 1). 
2. Кликнете „Allow“ (“Позволи“), фиг. 2.
3. От листа с изброени продукти на Casada, изберете желания от Вас продукт 
и се свържете с устройството с парола 1234 (фиг. 3). 
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Bluetooth връзка с iOs

Медия и Плейър

Новини

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

фиг. 1                      фиг. 2                      фиг. 3                      фиг. 4                      фиг. 5

За възможно най-добро
и цялостно преживяване
от Braintronics, Ви препо-
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 Braintronics. Можете да сложите на пауза, за да излезете от приложението по-
рано или да смените мелодията. 

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



Бележки



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 (ако има), подпис на 
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

Kиоск CASADA, МОЛ Варна, партер
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 CASADA, София Ринг МОЛ 
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:
   Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска 
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.
   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я 
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.
   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на 
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.
   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 (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.nvb-bg.com        www.vip-giftshop.com       www.cookandhome.bg 

Масажна постелка

„Quattromed V BRAINTRONICS“ CMK - 323 

24 месеца (2 години)


