
 

 

Електро-мускулен смарт масажор 
Koogeek Модел KSFG5 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА  
И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Благодарим Ви, че закупихте Електро-мускулен смарт масажор Koogeek KSFG5. 
 
Устойството, което сте закупили, предлага безопасен и ефективен метод за мускулна 
стимулация, с цел релаксация, отпускане и облекчаване на болки в раменете и врата, 
Този продукт е подходящ за използване от цялото семейство. 

 
▪ ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА 
 
За да се осигури правилно използване на изделието, винаги трябва да се спазват 
някои основни мерки за безопасност, включително посочените по-долу.  
 

           ЗАБРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
▪ Това устройство не трябва да се използва от хора със сърдечни проблеми, хора 

с поставен пейсмейкър или други поставени електронни устройства в тялото. 
Ако не сте сигурни дали можете да използвате продукта се консултирайте с 
Вашия лекар. 

▪ Моля дръжте далеч продукта от мозъка на човек и не го прилагайте върху 
главата.  

▪ Този продукт не може да се ползва от лица под 18 години.  
 
            

           ВНИМАНИЕ   

▪ Прочетете и спазвайте приложените инструкции, за да гарантирате точно 
използване на продукта.  

▪ Използвайте уреда само по предназначение.  
▪ При използване на уреда, ако почувствате неразположение или болка която ви 

притеснява незабавно преустановете употребата на уреда.  
▪ Съхранявайте устройството на недостъпно за деца място. Не позволявайте на 

деца да използват уреда. Децата може да се наранят, ако се опитват да си 
играят или да използват уреда. 
 

 

▪ ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ 
 
1. Влезте в Apple Store или Google Store и свалете приложението Koogeek Health; 
2. Инсталирайте на вашия телефон; 
3. Направете си регистрация. 
 
Можете да свалите приложението и като сканираните кода за вашия телефон: 

  

  

 
4. Включете вашия Bluetooth, когато използвате приложението. (Трябва да 
стартирате приложението Koogeek Home преди да използвате устройствата на 
Koogeek) 
5. Добавяне на нов потребител: “Main Menu" > “Setting” > “Add new users’. 
6. Смяна на мерната единица: “Main Menu’ > “Setting” > “Unit”. 
 

 
 

            

          

         ВНИМАНИЕ  

▪ Това устройство има отделни дребни части които могат да бъдат погълнати от 
деца. Ако децата погълнат част от устойството, незабавно потърсете лекарска 
помощ.  

▪ Не стискайте със зъби устойството. Ако го направите, това може да доведе до 
счупване и/или нараняване.  

▪ Не се опитвайте да разглобявате или поправяте устройството. Ако го направите, 
това може да доведе до неправилна работа на масажора.  

▪ Не се опитвайте да изгаряте батерията. Тя може да избухне.  
▪ Когато зареждате батерията, винаги го правете във ваше присъствие. Въпреки, 

че устройството притежава всички необходими сертификати за безопасност и е 
преминало необходимите тестове от поризводителя не е препоръчително да се 
извършва зареждане на устройства с презареждаеми батерии без надзор.    

▪ Не използвайте уреда на места, където има силни електростатични или 
електромагнитни полета. Ако го направите, това може да доведе до смущения 
в работата на уреда или на други уреди в близост. 

▪ Не стъпвайте върху устройството, не мокрете устройството и не го потапяйте 
във вода. Това ще доведе до повреда. 

▪  
 

▪ ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАБОТА 
▪ Поставете устройството върху повърхността на кожата, за да го използвате. 
▪ Изключвайте устройството след ползване, за да спестите енергия. 
▪ Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за 

клас в цифрово устройство, съгласно част 15 от правилата на FCC и 
европейските изисквания. Тези ограничения са предназначени да осигуряват 
разумна защита срещу вредни смущения в жилищни сградни инсталации. Това 
оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестоти енергия и, ако 
не е  инсталирана и използвана в съответствие с инструкциите, може да 
причинява вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това не може да 
се гарантира, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това 
оборудването причинява вредни смущения за радио или телевизионно 
приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на 
оборудването, препоръчваме да преместите устойството и/или да използвате 
друг контакт за зареждане. 

▪ Всички промени или модификации на това устройство, които  не са изрично 
одобрени от производителят може да анулира правото ви на гаранция. 

 
▪ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

Проблем Възможни причини 

Няма връзка с Bluetooth - Bluetooth-а не е включен; 
- Версията на Android на вашия 
телефон е по-стара от 4.3 
- Термометъра е прекалено далече от 
мобилното устройство; 
- Има стена между масажора и 
мобилното устройство, която пречи на 
връзката 

Устройството не се включва 
- Батерията е прекалено изхабена.  
- Устройството е забило (Върнете 
продукта на фабрични настройки) 

Продукта не може да бъде 
контролиран нормално 

- Заредете устройството и го 
рестартирайте  

 

▪ ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ 
▪ Поддържайте продукта чист с помощта на суха кърпа. Ако е нужно, можете да 

натопите кърпата съвсем леко във вода, да го почистите и да подсушите. 
Внимавайте да не намокрите вътрешността на продукта, защото ще развали 
електрическите компоненти. 

▪ Пазете чисти гел пластирите. 
▪ Не поставяйте продукта под директното влияние на слънчева светлина, прах и 

замърсена околна среда. 
▪ Не използвайте бензин, летливи масла, разредители, алкохол и други 

химически разтворители, за да избършете и почистите продукта. 

 



 
▪ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Обхват Поддържа разстояние до 30 метра. 

Презареждаеми батерии Работи до 300 минути при пълно 
зареждане.  

Материал PCBA + Plastic 

Wireless версия V4.1 

Тип на батерията CR2032 3V / 200mAh cell battery 

Сертификати CE, FCC 

 

Тип на батерията Lithium polymer battery 

Напрежение на батерията 3.7V 

Капацитет на батерията 160 mAh 

Размери и тегло Дължина: 46.20mm 
Ширина: 39mm 
Дебелина: 13.4mm 
Тегло: 26 g 

 
ЗАБЕЛЕЖКИ 
 

▪ Тези спецификации могат да бъдат променени без предварително 
предупреждение. 

▪ Този уред не е водоустойчив. 

 

▪ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
1. Стандартната гаранция на това устройство е 12 месеца, считано от датата на 
неговото закупуване от Крайния потребител. Устройството, притежава договорна 
гаранция от производителя. Търговската гаранция обвързва производителя, 
съобразно посочените в нея условия и с оглед заявената рекламация. Доставчикът се 
задължава при заявена надлежно писмена рекламация от клиента, да изпрати 
стоката на производителя.  
2. ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя друга гаранция освен ако не е дал изрично писмена 
гаранция за доставените стоки.  
3. Гаранциите, посочени в настоящите условия заместват всички други гаранции, 
пряко или косвено уговорени и могат да бъдат описани по-подробно или разширено 
в инструкциите за експлоатация, предоставени от производителя на продукта. Не се 
приемат различни, противоречащи на тези условия, освен споразумение с взаимно 
писмено съгласие. Условията се прилагат включително, при извършена доставка до 
клиента независимо знанието, че неговите условия са в конфликт или се различават 
от настоящите условия. За да бъдат правно валидни, за всякакви допълнителни 
споразумения и различия се изисква писмено съгласие от ДОСТАВЧИКА.  
4. В случай че производителят е упълномощил надлежно доставчика за извършване 
на поправка на заявени за гаранция стоки, доставчикът привежда стоката в 
съответствие с договора за продажба.  
4.1. Гаранцията се отменя във всеки от следните случаи: 
а) дефекти или повреди, причинени от неправилно съхранение, неправилна 
употреба, небрежно боравене, липса на поддръжка или злополука; б) дефекти или 
щети, произтичащи от ползването на продукти с електронно или механично 
несъвместимо оборудване; 
в) продуктът е неправомерно отворен, модифициран или ремонтиран от 
неупълномощено лице; г) гаранционната пломба/лепенка е увредена; д) продуктът е 
механично повреден.  
4.2. Във всеки случай доставчикът носи отговорност до размера на заплатената от 
клиента цена на стоката.  
5. При несъответствие на продукта, клиентът заявява до доставчика рекламация по 
образец.  
5.1.Клиентът следва да върне продукта до три дни на доставчика в състоянието, в 
което е бил доставен- с оригиналната опаковка, с незасегнати гаранционни знаци и 
всички придружаващи документи. Клиентът следва да приложи и касова бележка 
или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи 
несъответствието на стоката с договореното, и други документи, установяващи 
претенцията по основание и размер.  
 

 
5.2. Когато производителят е предоставил търговска гаранция на продукта, 
удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на продукта с друг, 
съответстващ на договореното, или чрез ремонт на продукта, като производителя е 
този, който определя дали се касае за гаранционен случай или не.  
5.3. Рекламация може да се предяви до срока на гаранцията, но не по-късно от един 
месец от установяване на неизправност. 
6. Ако не е уговорено друго, всички разходи, свързани с изпращането/връщането на 
продукти до/от производителя за ремонт или замяна са за сметка на клиента. 
7. Настоящата гаранция важи само при представяне на документ за покупка – касова 
бележка или фактура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство 
 

Производител 

 

Shenzhen Beitai health measurement and 
Analysis Technology Co. Ltd. 
 
Адрес: High-tech Zone, Nanshan District, 
Shenzhen, Zhongshan Road No. 13, 
North Long Room 702, Block C unis 
Science Park / Room 704 
Китай 

Вносител 

 

Дженерикс Партнърс ООД 
 
Адрес: 1700 София, ул. проф. 
Константин Гълъбов 4 
Тел. 0876 13 00 36 
Email: office@generix-smart.com 
www.generix-smart.com 
 

Произведено в Китай 
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