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УПЪТВАНИЯ И ПРИМЕРНИ УПРАЖНЕНИЯ
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BG

ДЖИМБИТ ВИБРОШЕЙПЪР
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И УПРАЖНЕНИЯ
Моля, прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдеща употреба. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Максималното тегло на потребителя не трябва да надхвърля 100 килограма. 
• Хора с високо кръвно, бронхит, кожни заболявания, диабет, физически наранявания и др. заболявания трябва

да използват уреда само под медицинско наблюдение. 
• Не се препоръчва употребата на уреда от хора с остеопороза, рак, сърдечно заболяване с имплантиран 

сърдечен пейсмейкър, друг медицински електрически уред или изкуствен крайник. 
• Уверете се, че по-възрастни хора използват уреда както трябва и под наблюдение. 
• Не се препоръчва да използвате уреда, ако сте бременна или сте в месечен цикъл. 
• Уредът може да се използва от хора с намалени физически, чувствителни и умствени способности и/или липса

на знания и опит, деца на 8 години (или по-големи), само ако са инструктирани и наблюдавани от отговорник
по сигурността им и разбират евентуалните рискове. Не разрешавайте с уреда да играят деца. Деца не могат да
почистват или извършват поддръжка на уреда, освен ако не са по-възрастни от 8 години и наблюдавани от
отговорен възрастен.
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• Забранено е да поставяте пръстите си или други предмети в отворите между средното и основното покрития. 
• Не използвайте уреда под влияние на алкохол или опиатни вещества. 
• Изчакайте поне 1 час след хранене, за да използвате уреда. 
• Преди да го използвате, поставете го на плоска, стабилна и хоризонтална повърхност, на поне 20 см далеч от

стена или друг предмет. 
• Преди употреба, моля, свалете часовника, гривните, ключовете и други лични предмети и оставете мобифона, 

за да не повредите уреда или да се нараните. 
• За да не се нараните, не скачайте и не коленичете, докато уредът работи. Само един човек може да използва

уреда на път. 
• Не разполагайте цялата си тежест само от едната страна на уреда: има опасност да се преобърне.
• Не поставяйте други уреди или предмети върху него, докато го използвате.
• Преди употреба, се уверете, че волтажът на уреда отговаря на този в дома ви. 
• Уредът има заземен щепсел. Моля, уверете се, че контактът в дома ви е добре заземен. 
• Уредът е предназначен за употреба в домашни условия, само на сухо място. 
• Винаги пазете уреда да не влезе в контакт с течности. Не го докосвайте с мокри ръце, не го местете внезапно и

никога не пушете, докато го използвате. 
• Ако при включването му има проблем, не го докосвайте, защото има опасност от токов удар. 
• Не използвайте уреда, когато температурата в помещението е над 40ºC.
• Не включвайте уреда в неподходяща електрическа мрежа. 
• Ако кабелът се повреди, трябва да се смени незабавно от квалифицирано лице. 
• Не режете кабела и не го докосвайте с мокри ръце. 
• Не използвайте уреда, ако навън има гръмотевична буря; ако времето е буреносно, изключете незабавно 

уреда.
• Не включвайте уреди с висок разход на енергия в един и същи разклонител, за да предотвратите късо 

съединение или токов удар. 
• Пренасяйте уреда само по начина, описан в инструкциите. 
• Не се опитвайте да го изменяте или поправяте сами: всяка поправка трябва да се извършва от квалифицирано

лице.
• Не поставяйте запалими вещества в близост до уреда.
• Не сменяйте стари батерии с нови, и не поставяйте батерии на различни производители в дистанционното. 
• Уредът не трябва да работи, ако не се използва, защото това може да доведе до повреда или нараняване на

потребителя.
• Това не е медицински уред. Винаги се консултирайте с лекар или друго сертифицирано медицинско лице, преди 

да започнете упражненията и диетичната програма. Уредът и инструкциите към него не могат да служат за
поставяне на диагноза, медицински съвет или лечение. 

• Въпреки че уредът е проверен, неговата употреба и последствията от нея са отговорност само на потребителя.
ОПИСАНИЕ (илюстрация 1)
1. Нехлъзгаща се гумена основа
2. Нехлъзгащи се гумени крачета
3. Бутон за включване
4. Контакт
5. Покритие на основата
6. Горно покритие
7. Колела за транспортиране

ДИСТАНЦИОННО (илюстрация 2)
1. Бутон за включване
2. Старт/стоп
3. Увеличаване на скоростта
4. Намаляване на скоростта

Дистанционното използва две 1.5V AAA батерии (не са включени). Ориентирайте правилно батериите според полярността им в отделението. 
Когато използвате дистанционното, насочвайте го към инфрачервения рецептор (10) на контрол панела.

УВОД 
Поздравяваме ви и ви благодарим, че закупихте Виброшейпър, система за трениране чрез увеличаване интензитета на тренировките, която ще ви помогне да укрепнете тялото си и изгаряте мазнини, без да се 
уморявате или правите уморителни физически упражнения. 

Като поставяте краката си в различни позиции върху зоната за упражнения, можете да симулирате ходене, джогинг и тичане, докато стоите върху Виброшейпър, сред комфорта на дома. Използвайте Виброшейпър 
10 минути 3 дни в седмицата. Ходенето, джогинга и/или тичането ще ви помогне да: 
•	 Увеличите мускулното натоварване с минимален стрес върху мускулатурата
•	 Увеличите обхвата на движенията
•	 Увеличите мускулната сила и мобилност
•	 Подобрите телесния баланс
•	 Подобрите кръвообращението
•	 Тонизирате & оформите тялото
•	 Укрепнете мускулите

8. Дисплей време/програма
9. Дисплей скорост/програма
10. Инфрачервен рецептор за дистанционното
11. Увеличаване на времето
12. Намаляване на времето
13. Увеличаване на скоростта

14. Намаляване на скоростта
15. Бутон за включване
16. Избор на програма
17. Започни упражнението 
18. Спри упражнението
19. Еластични ленти за упражнения с технология Фит ТЕНСОР

5. Увеличаване на времето
6. Намаляване на времето
7. Смяна на скоростта на ниво 90, 60 и 30 
8. Избор програма

•	 Стегнете тялото
•	 Облекчите умората
•	 Тренирате различни мускулни групи само с един уред
•	 Само 10 минути тренировка на ден и оформяте желаното тяло
•	 Работи с висококачествена осцилираща технология
•	 Предпазва ставите
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РЕЖИМИ НА УПОТРЕБА
 (илюстрация 3)
Виброшейпърът има два режима на работа: ръчен и автоматичен. И при двата режима можете да използвате еластичните ленти (19). За тази цел пъхнете куките в отворите, които се намират от задната страна на 
платформата (както е показано на илюстрацията). 

РЪЧЕН РЕЖИМ:
 (таблица 1)
Потребителят може да настройва времето и скоростта на упражнението, според собствените си предпочитания. За да използвате този режим, следвайте следните инструкции:
1. Включете кабела в контакта. Натиснете бутона за включване (3).
2. Натиснете бутона “ON ” върху контролния панел (15), или бутона  на дистанционното.
3. Първо изберете времето за упражнения: то може да бъде от 1 до 10 минути. За да увеличавате времето от минута на минута, натиснете на контролния панел бутона (11)  или натиснете бутона на дистанционното 

. За да намалите времето, натиснете на контролния панел бутон (12), или натиснете бутона  на дистанционното. На дисплея (8) ще се изпише останалото време за упражнение.
4. Започнете упражненията като натиснете бутона за включване на контролния панел (17) или бутона  на дистанционното. 
5. Сега можете да избирате скоростта на вибрацията. Нивата на скорост са от 1 до 99. За да увеличите скоростта до желаното ниво, натиснете бутона на контролния панел (13), или върху дистанционното натиснете 

бутона  button. За да намалите скоростта, натиснета бутона (14) на контролния панел или върху дистанционното натиснете бутона .
6. Можете да направите бърза селекция на скоростта, използвайки бутона М на дистанционното; докато го натискате можете да се прехвърляте на нива 90, 60 и 30. 
7. За да спрете упражнението по всяко време, натиснете бутона на контролния панел (18) или върху дистанционното натиснете бутона . Когато приключите упражненията, изключете уреда като натиснете (15) 

на контролния панел или или върху дистанционното натиснете бутона . 

Таблица 1

ВРЕМЕ
(минути)

ПРЕПОРЪЧАНА СКОРОСТ ЗА ВСЯКО НИВО
НАЧИНАЕЩИ СРЕДНОНАПРЕДНАЛИ НАПРЕДНАЛИ

10 30-33 64-66 98-99
9 27-29 62-64 96-98
8 24-26 60-62 94-96
7 20-23 56-59 92-94
6 16-19 53-55 88-91
5 13-15 49-52 84-87
4 10-12 45-48 81-83
3 6-9 41-44 75-78
2 4-5 37-40 71-74
1 1-3 34-36 67-70

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ
Уредът ще изпълнява предварително зададена програма, запазвайки процедурата по ръчно настройване на  скоростта и времето. 
За да използвате този режим, следвайте инструкциите:
1. Включете уреда в контакта: натиснете бутона за включване (3).
2. Натиснете бутона ”ON” (включване) върху контролния панел (15) или бутона  върху дистанционното. 
3. За избиране на програми, има 3 различни бутона (вж. таблица 2 - P1, P2, P3). За да ги изберете, натиснете неколкократно бутон (16) върху контролния панел или върху дистанционното натиснете многократно 

бутона  докато програмният дисплей (8), покаже отдолу желаната програма.
4. В таблица 2 е зададена скоростта на всяка програма според времето.
5. Когато изберете желаната програма, започнете упражнението като натиснете (17) върху контролния панел или  върху дистанционното.
6. За да спрете уреда по всяко време на упражнението, натиснете бутона (18) върху контролния панел или  върху дистанционното. Когато приключите с упражнението, изключете уреда като натиснете (15) върху 

контролния панел или  върху дистанционното.

Таблица 2

ВРЕМЕ
(минути)

ПРЕПОРЪЧАНА СКОРОСТ ЗА ВСЯКА ПРОГРАМА
P1 P2 P3

9 16 20 10
8 18 40 44
7 28 60 99
6 38 80 33
5 48 99 99
4 58 40 22
3 48 99 99
2 38 40 11
1 28 99 99

НАЧИНАЕЩИ СРЕДНОНАПРЕДНАЛИ НАПРЕДНАЛИ

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
•	 Преди да почистите уреда, се уверете, че ключът е на позиция off – изключен и че кабелът е изключен от контакта.
•	 Използвайте чиста и суха кърпа, за да почистите праха от уреда. 
•	 Зоната за правене на упражненията може да се почисти с леко влажна кърпа.
•	 Не почиствайте уреда с корозивни вещества, защото можете да го повредите.
•	 Почистете дистанционното с чиста кърпа.
•	 Ако няма да използвате машината дълго време, съхранявайте я на проветриво и сухо място. Винаги отстранявайте батериите от дистанционното. 
•	 Ако виброшейпърът не работи както трябва, следвайте инструкциите в секция „Проблеми и решение“. Ако проблемът продължава, се свържете с Грижа за клиента.

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЕ

Проблем Причина Решение
Уредът не работи Кабелът не е включен в контакта Включете уреда в контакта 

Ключът за включване не е натиснат Натиснете ключа на позиция ON
Дистанционното не работи Изпразнете батериите Сменете ги

Дистанционното  е далеч от инфрачервения сензор на уреда Ефективното разстояние за действие на инфрачервения 
сигнал е 2 м

Уредът спира да работи 
внезапно

Програмираното време за упражнение е приключило Рестартирайте като натиснете бутона за включване

Уредът не реагира на 
команди

На уреда са зададени твърде много команди и той не може да 
изпълни всички

Изключете уреда, изчакайте няколко минути и го включете 
отново
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ПЪРВА УПОТРЕБА  (илюстрация 4)
•	 За да преместите виброшейпъра, хванете дръжката от дясната страна на уреда и я наклонете, така че колелата да докосват пода; сега дърпайте внимателно.
•	 Поставете го върху стабилна, равна и хоризонтална повърхност, поне на 20 см от стена или друг предмет.
•	 Когато използвате уреда за пръв път, препоръчваме да седнете върху стол, да го поставите пред себе си, а краката си - върху него. След това го включете, за да тествате интензивността на движенията, като по този 

начин свикнете с вибрацията и режимите на употреба. 
•	 За изпълняване на упражненията, носете удобен екип и спортни обувки. 

ТРЕНИРОВКА
ХОДЕНЕ, ДЖОГИНГ И ТИЧАНЕ

Виброшейпърът е вибрираща платформа, която симулира ходене, джогинг или тичане чрез вертикални, вибриращи движения, в зависимост от позицията на краката върху повърхността на уреда: по-добро 
разделяне, по-голяма активност за тялото и можете да вършите всичко в дома – 3 упражнения на едно и също място. 
С Виброшейпър можете да изпитате усещането за ходене, което е приятно и постоянно упражнение, подходящо за хора на всякаква възраст; джогингът укрепва ставите, имунната система, а освен това е забавен. 
Тичането те поддържа активен, в добро настроение и укрепва мускулите. Упражнявайки се с уреда, не е необходимо да се съобразявате с лошото време или пък с несигурността и постоянното движение по улиците. 
Сега можете да се радвате на бенефитите от движението, без да напускате дома си.  
Много е лесно: таблицата показва в какви позиции трябва да бъдат краката ви за 3-те упражнения:

Позиция на краката Описание Бенефити
Ходене Краката са в центъра Ходенето е едно от най-обикновените и здравословните 

упражнения, за да влезете във форма и имате здраво 
и добре балансирано тяло. То не изисква излишно 
натоварване и се изпълнява лесно.

Помага за активиране и отпускане на мускулите, 
за физическа устойчивост и подобряване на 
дихателните способности. 

Джогинг Краката са леко раздалечени Джогинг е упражнение, което изисква по-големи усилия 
на тялото и дава резултати по-бързо, защото активира 
70% от мускулите.

Помага за по-интензивна тренировка, без да 
натоварвате прекалено много ставите.  

Тичане Краката са раздалечени 
до краищата на зоната за 
упражнения

Тичането e натоварващо упражнение, което дава 
отлични резултати. То практически активира цялото ви 
тяло.

Помага за оформяне и укрепване на мускулите, 
за елеминиране на телесните мазнини, за по-
добра физическа устойчивост, защото помага за 
облекчаване на стреса и депресията.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗТЯГАНЕ (илюстрация 5)
Преди да започнете упражненията с уреда, препоръчваме да направите упражнения за разтягане, за да придобиете гъвкавост и да намалите вероятността от мускулна треска. Разтягането трябва да се прави бавно и 
внимателно, без бързи движения или скачане. 
Изпълнете упражненията, докато изпитате леко, но не болезнено напрежение. Задържайте в поза 20-30 секунди. Дишайте бавно, ритмично и естествено, за да доставяте кислород на цялото тяло. Забележка: Вижте 
илюстрациите към упражненията. 

1. РАЗТЯГАНЕ НА ЧЕТИРИГЛАВИТЕ МУСКУЛИ
Като стоите с изправен гръб, стъпете напред с десния крак и поставете левия зад тялото, дясната ръка е върху десния крак. Разтегнете лявата си страна, като останете в изправена позиция. Останете така 20-30 
секунди и повторете с другия крак. 
2. РАЗТЯГАНЕ НА ГЪРБА
Застанете изправени, на ширината на раменете. Наведете гърба напред и поставете ръцете върху бедрата за опора. Долната част на гърба трябва да заеме извита позиция – задръжте така 20-30 секунди. След това 
изправете гърба си и повторете. 
3. РАЗТЯГАНЕ НА СУХОЖИЛИЯТА
Застанете с прибрани един към друг крака. Протегнете десния си крак напред, като петата е опряна към пода, а пръстите са насочени нагоре: леко извийте левия крак. Наклонете горната част на тялото си напред, 
като ръцете са върху бедрата за опора. Останете в тази позиция 20-30 секунди и повторете с другия крак. 
4. РАЗТЯГАНЕ НА ПРАСЦИТЕ
Стъпете напред с десния крак, като върховете на пръстите сочат напред. Наклонете се напред, като сгънете левия крак. Не позволявайте коляното да премине върха на пръстите. Левият крак не трябва да се сгъва, 
нито повдига от пода – задръжте в тази позиция 20-30 секунди. Повторете с другия крак. 
5. РАЗТЯГАНЕ НА ПРАСЦИТЕ И ХЪЛБОЦИТЕ
Стъпете напред с десния крак, като върховете на пръстите ви сочат напред. Наклонете се напред, като сгънете дясното си коляно. Не позволявайте то да премине над върха на пръстите. Левият крак трябва да бъде 
изправен, а петата плътно върху пода. Завъртете корпуса встрани, за да разтегнете хълбоците. Останете в тази позиция 20-30 секунди. Повторете с другия крак.
6. РАЗТЯГАНЕ НА РАМЕНЕТЕ
Застанете изправени с прибрани крака. Повдигнете дясната ръка към другата част на тялото. Задръжте я с лявата и натиснете. Задръжте в тази позиция 20-30 секунди. Повторете с другата ръка. 
7. РАЗТЯГАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА БЕДРАТА
Застанете с разкрачени крака. Наведете се напред, като сгънете дясното коляно: не позволявайте да премине над върха на крака. Поставете ръцете върху бедрата си за опора. Задръжте в тази позиция 20-30 
секунди. Повторете с другия крак. 
8. РАЗТЯГАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ МУСКУЛИ
Застанете с разкрачени крака, които сочат напред. Протегнете дясната си ръка над главата и я издължете, колкото се може повече. Задръжте в тази позиция 20-30 секунди. Повторете с лявата ръка. 
9. РАЗТЯГАНЕ НА ХЪЛБОЦИТЕ, СЕДАЛИЩЕТО И СТРАНИЧНИТЕ МУСКУЛИ
Седнете на пода, като сгънете единия крак над другия. Докато тялото е в изправена позиция, натиснете с ръка външната част на бедрото, за да го притиснете още по-близо към тялото. Задръжте в тази позиция 20-30 
секунди. Повторете с другия крак. 
10. РАЗТЯГАНЕ НА ТРИЦЕПСИТЕ
Протегнете ръцете над главата си. Сгънете лявата ръка и я свийте, за да докоснете задната част на врата. Задръжте левия лакът с дясната ръка и издърпайте назад, колкото можете. Задръжте в тази позиция 20-30 
секунди. Повторете с другата ръка. 
11. РАЗТЯГАНЕ НА РЪЦЕТЕ И СЕДАЛИЩЕТО
Застанете върху уреда, наклонете горната част на тялото, като леко огънете коленете. Разтегнете гърба и краката, колкото се може повече. Изчакайте няколко секунди и заемете отново първоначална позиция. 
12. РАЗТЯГАНЕ НА БЕДРАТА И ГЪРБА
Седнете върху уреда с раздалечени крака, като ходилата са опрени на пода. Извийте гърба си и се наклонете напред, за да докоснете върховете на пръстите с ръце. 
13. РАЗТЯГАНЕ НА КОРЕМНИТЕ МУСКУЛИ И ХЪЛБОЦИТЕ
Легнете на една страна с хълбока върху уреда, повдигнете крака и се задръжте само с една ръка на пода, като коремните мускули са стегнати. Разменете страните и повторете. 
14. РАЗТЯГАНЕ НА ПРАСЦИТЕ И КРАКАТА
С ръце на хълбоците, протегнете десния крак пред уреда и сгънете лявото коляно, така че да докосва повърхността на платформата. Задръжте в тази позиция няколко секунди, върнете в начална позиция и сменете 
крака. 

ПРИМЕРНИ ТРЕНИРОВКИ
 (илюстрация 6)
Тези упражнения са предназначени за тренировка на ниска скорост, като краката са във втора позиция (джогинг) и след като сте направили упражненията за разтягане. Повишавайте вибрацията постепенно. 
Застанете върху уреда с раздалечени крака, на нивото на раменете ви. Застанете върху уреда с раздалечени крака, на нивото на раменете ви. Хванете с ръце еластичните ленти. Разтегнете ги нагоре и колкото 
се може повече настрани, като лактите трябва да са изправени, а вие държите лентите здраво. Повторете движението, докато вибрацията на уреда спре. Работите за: коремните мускули, бедрата, 
бицепсите и ръцете. 

В същата позиция, както при предишното упражнение, хванете еластичните ленти. Повдигнете дясната ръка, като лакътят е на една височина с гърдите. Отпуснете дясната ръка надолу и повдигнете 
лявата. Сменяйте движенията, докато вибрацията на уреда спре. Работите за: коремните мускули, бедрата, ръцете, гърба и бицепсите. 

В същата позиция, както при предишното упражнение, задръжте еластичните ленти и поставете ръцете със сочещи нагоре длани. Повдигнете лявата ръка, свивайки лакътя, все едно повдигате тежест. 
Сменяйте ръцете и продължете, докато вибрацията на уреда спре. Работите за: коремните мускули, бедрата, ръцете, гърба и бицепсите. 
Застанете върху уреда с раздалечени крака, на нивото на раменете, като коленете са леко сгънати. Кръстосайте ръце, като поставите дланите върху срещуположната ръка, за да запазите баланс. 
Работите за: коремните мускули, бедрата, трицепсите и седалището.

Застанете на уреда с раздалечени крака на нивото на раменете. Поставете ръце на тила и направете клякания бавно, за да не изгубите баланс. Работите за: коремните мускули, бедрата, трицепсите, 
гърба и седалището.

Поставете петата на единия крак върху уреда, огънете краката, без да повдигате другия от пода, като държите гърба си стегнат. Работите за: прасците, бедрата и седалището. 

Поставете единия крак върху уреда, а другият на пода – изправен. Разтегнете го, колкото можете, за да докоснете петата с ръка, като разтегнете другата ръка напред. Работите за: хълбоците, прасците и 
адукторните мускули. 

Поставете двете ръце върху уреда, леко огънати, за да поддържат тялото, не разделяйте лактите и дръжте стегнати коремните мускули. 
Работите за: трицепсите, бицепсите, предната част на ръцете, гръбначните мускули, гърба, раменете и гръдните мускули. 
Гаранционната карта е в сила единствено с приложен към нея документ за закупуване – фактура или касов бон.
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Име……………………………………………………………………………………..
Адрес………………………………………………………………………………...…
Tърговски обект……………………………………………………………………….
Фактура№/……………………………………………………………………………..
Касов бон……………………………………………………………………....................
Дата………………………………………………………………………………….......
Гаранционни условия 
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на уреда от лицето, посочено по-горе; 
Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи за уреда и при представяне на валидни платежни документи за уреда (касова бележка 
или фактура); 
Уредът е предназначен единствено за домашна употреба и не трябва да се използва за професионални цели; 
Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в рамките на гаранционния срок; 
Гаранцията важи на територията на Република България. 
Търговската гаранция не се признава в следните случаи: 
При неспазване изискванията за употреба на уреда и/или опит за ремонт от неупълномощено от „СТУДИО МОДЕРНА - БЪЛГАРИЯ” ЕООД лице; 
При повреди, дължащи се на некачествен транспорт, неподходящо съхранение, неизправности по електрическата мрежа, неспазване на придружаващата уреда документация; 
При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства. 
Допълнителна гаранционна информация при директна продажба (при закупуване на място от магазин) 
Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване/доставка. 
Заявления за предоставяне на търговска гаранция могат да се предявят по Ваш избор на адреса на управление на Студио Модерна – България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична 
община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД в Република България. 
Допълнителна гаранционна информация при продажба от разстояние (по телефона) 
Заявления за предоставяне на търговска гаранция могат да се предявят по Ваш избор на адреса на управление на Студио Модерна – България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична 
община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД в Република България.
Законова гаранция 
Независимо от настоящата търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция. 
Настоящата търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от разпоредбите на чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите, а именно: 
Права на потребителя 
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) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) 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) 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) 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) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. 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) 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) 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.
Право на отказ от договор за продажба, сключен от разстояние (по телефона) 

В качеството Ви на потребител Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано 
от датата на получаване на уреда. 
За да упражните правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, по Ваш избор можете да  уведомите вносителя за желанието си чрез:
1.  попълване на формуляра за отказ от покупка на електронната страница на вносителя: www.topshop.bg;
2.  чрез попълване и подаване на стандартния формуляр за отказ в писмена форма на следния адрес на вносителя: ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско 
шосе“ № 40 или
3.  по друг начин, в това число – чрез писмо, изпратено до вносителя по пощата, на електронна поща на вносителя или по друг начин. 
За надлежно упражняване на правото на отказ, следва да представите на „СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД стоката във вида, в който сте я получил, с изцяло запазена опаковка и неизползвана по 
предназначение, придружена с всички оригинални документи – договор, фактура, касова бележка. Необходимо е да изпратите стоката на адрес: ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район 
Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от деня, в който сте ни информирали за отказа си от договора. Не се приема 
отказ от покупка и не се възстановяват направените плащания, в случай, че: стоката е била употребявана по предназначение; стоката е била разпечатана и връщането й е невъзможно поради хигиенни / здравни 
съображения; при непредставяне на необходимите документи, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.
Рекламации до Студио Модерна България ЕООД при закупуване на уреда на място в магазина или при договори за продажба, сключени от разстояние могат да се предявяват по Ваш избор на адреса на управление 
на Студио Модерна – България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио 
Модерна – България ЕООД в Република България.
Съгласно чл. 114, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, имате право да искате разваляне на договора за продажба на уреда и да получите обратно платената от Вас цена, ако след като Студио Модерна - 
България ЕООД е удовлетворило три Ваши рекламации на уреда чрез извършване на ремонт в рамките на две години от влизането Ви във владение на уреда, е налице следваща поява на несъответствие на уреда с 
договора за продажба. 
За допълнителна информация можете да се свържете с отдел „Грижа за клиента“ на тел. 02/ 81 851 51 от понеделник до петък, имейл: care.bg@studio-moderna.com 

Този символ, върху закупеното от Вас електрическо или електронно оборудване (ЕЕО) указва, че продуктът не е битов отпадък и е предназначен за изхвърляне единствено в контейнери за разделно събиране на 
излязло от употреба ЕЕО. 
В случай, че към закупеното от Вас ЕЕО са Ви били предоставени и батерии/акумулатори, моля  изхвърляйте ги разделно в контейнерите, предназначени за батерии и акумулатори или ги предавайте за рециклиране 
на обозначените за това места! 
Моля, изхвърляйте елементите на опаковката на закупеното от Вас ЕЕО разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал!
След пълната амортизация на продукта или когато този продукт престане да Ви е необходим, следва да го изхвърлите в контейнер за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО, да го предадете на организация 
за оползотворяване на отпадъците от излязло от употреба ЕЕО или да го предадете обратно във всеки търговски обект на „Студио Модерна – България “ ЕООД. „Студио Модерна – България “ ЕООД изпълнява 
задълженията си във връзка с разделното събиране и третиране на ЕЕО, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ЕЕО чрез 
колективна система, представлявана от следната организация по оползотворяване: Унитрейд Еко ЕООД 1528 София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 4, BG 202099392, МОЛ: Мариета Стоянова.
Разделното събиране и рециклиране на излязло от употреба ЕЕО има съществена екологична функция – опазване на здравето, въздуха, почвите и водите от замърсяване с тежки метали и с други опасни вещества. 
Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай 
биха могли да бъдат причинени от неподходящо изхвърляне на този продукт. 
За по-подробна информация за събирането и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната РИОСВ, с лицензирана организация по оползотворяване на отпадъци от ЕЕО, батерии и акумулатори или 
с магазина, от който е закупено ЕЕО.
Моля, изхвърляйте разделно!

ПРОИЗХОД:КИТАЙ
ВНОСИТЕЛ: СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 121009078, със седалище и адрес на управление:
ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40, тел. 02/ 81 851 51, www. topshop. bg
В качеството Ви на потребител Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 /четиринадесет/ календарни 
дни, считано от датата на получаване на поръчаната стока. 
За надлежно упражняване на правото си на отказ, следва да представите на „СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД стоката във вида, в който сте я получил, с изцяло запазена опаковка и неизползвана по 
предназначение, придружена с всички оригинални документи – договор, фактура, касова бележка. Необходимо е да изпратите стоката на адрес: ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район 
Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от деня, в който сте ни информирали за отказа си от договора.
Не се приема отказ от покупка и не се възстановяват направените плащания, в случай, че: стоката е била употребявана по предназначение; стоката е била разпечатана и връщането й е невъзможно поради хигиенни 
/ здравни съображения; при непредставяне на необходимите документи, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Име на продукта: Джимбит Виброшейпър/ Модел No.: E380/ Технически характеристики: AC 220-240V / 50Hz, 200W / Дистанционно: мощност 3V - 2xAAA батерия (не е включена)/ Страна на произход: Китай/ Вносител 
в ЕС и Дистрибутор за Студио Модерна Груп: TOP SHOP INTERNATIONAL SA, VIA FERRUCCIO PELLI 13, 6900 LUGANO, ШВЕЙЦАРИЯ/ Дистрибутор: СТУДИО МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ ЕООД 1750 София, бул. Цариградско шосе 
№40/ За повече информация се свържете с нас на тел. 81 851 51, имейл: info@delimano.bg или https://www.facebook.com/Delimano




