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Дякуємо за придбання цього продукту. 
Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Переконайтеся, 
що цей посібник належним чином зберігається для використання в 
майбутньому.

Область застосування:
Продукт можна використовувати для фізіотерапевтичного масажу до і після 
тренування.
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Ключова інформація
Щоб зменшити ризик несправності, ураження електричним струмом, травм, пожежі, смерті та 
пошкодження обладнання, уважно прочитайте всі заяви та попередження в цьому посібнику 
перед використанням. 

Заборонено!

• Використання цього продукту неповнолітніми та травмованими людьми суворо заборонено. У 
разі пошкодження м'язів проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту.

• Не використовуйте цей продукт на вологій або брудній шкірі. Цей продукт можна 
використовувати на місцях з одягом. Користувачі можуть м’яко натискати цим пристроєм на 
шкіру, рухати ним по різних місцях, залишаючи його на місці у кожній конкретній точці 
протягом приблизно 60 секунд. 

• Не використовуйте цей продукт на частинах тіла вище шиї, а також на частинах тіла з 
меншим вмістом м’язів або кісток. Цей продукт можна використовувати лише на м’яких 
тканинах, якщо користувач не відчуває болю чи побічної реакції.

• Не використовуйте цей продукт на частинах тіла з синцями, болем або небажаною реакцією.
• Не кладіть сторонні предмети у вентиляційний отвір виробу.
• Не занурюйте виріб у воду. Не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори виробу. 

Не розміщуйте виріб у джерелах вогню або поблизу них.
• Не кидайте виріб навмисно.
• Не розбирайте виріб.
• Пальці, волосся або інші частини тіла можуть потрапити в стрижень і задню сторону масажної 

головки. Не контактуйте з цими ділянками.
•  Не для дітей до 8 років. Дітям заборонено використовувати, чистити та обслуговувати виріб 

без нагляду.

Рекомендації
Ті, хто має будь-яку з наступних обставин, повинні проконсультуватися з лікарем перед 
використанням.

• Вагітні жінки
• Носій кардіостимулятора
• Нещодавно перенесена операція
• Аномалії хребта, суглобів або кісток
• Ускладнення, викликані іншими захворюваннями (наприклад, нейропатія або пошкодження 

сітківки)

Сучасні дослідження зосереджені на впливі вібраційного тренування на особливі захворювання та 
можуть зменшити сферу застосування вищезгаданих протипоказань. Практичний досвід показав, що 
поєднання лікування та вібраційного тренування також служить різновидом терапії за багатьох 
обставин. Однак такий підхід повинен бути рекомендований лікарями, експертами або терапевтами 
або проводитися в їх присутності. 

Запобіжні заходи
 • Від'єднайте зарядний пристрій після завершення зарядки.
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Ключова інформація

Запобіжні заходи
• Не використовуйте виріб, коли він заряджається.
• Використовуйте продукт відповідно до інструкцій.
• Перед кожним використанням ретельно перевіряйте, чи можна нормально 

використовувати виріб відповідно до способів експлуатації, зазначених в інструкції.

Не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути защемлення, 
коли пристрій працює без встановленої масажної головки.

Не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути защемлення, 
коли пристрій увімкнений зі встановленою масажною 
головкою.

Ознайомлення з продуктом 

Схема продукту

о 

0 

О   Насадка для масажу   О   Індикатор живлення 

6   Порт для зарядки 

{»  Oтвір для ремня 

0    Кнопка ввімкнення/
        вимкнення
0    Кнопка перемикання
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f)   Наконечник пістолета 

€}   Індикатор рівня 
      потужності масажу 



Ознайомлення з продуктом
Застосування масажного пістолета
• Зніміть біль у м’язах після тренування та розслабте м'язи. 
• Зніміть біль і скутість м’язів попереку, спини та плечей, викликаних 

сидячим способом життя і поганою поставою. 
• Щоденний масаж для розслаблення тіла. 

Комплектація

Ytr 
Кейс для зберігання Інструкція Зарядний кабель
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U-подібна 
насадка

Амортизуюча насадка Шароподібна
насадка

• Насадка U-подібної форми: підходить 
для масажу м'язів з обох сторін хребта 
та плечей.

• Шароподібна насадка: для великих 
груп м'язів. 
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• Амортизуюча насадка: підходить для 
розслаблення більшості м’язів всього 
тіла, імітуючи похлопування долонями.



Спосіб використання

Нагадування:
Ілюстрації продуктів, аксесуарів та інтерфейсу користувача в посібнику є схематичними діаграмами 
лише для довідки. У зв’язку з оновленням і модернізацією продукту фактичний продукт може дещо 
відрізнятися від представленого на принциповій діаграмі. Будь ласка, зверніться до фактичного 
продукту.

Використання 

1. Встановлення: виходячи з 
потреб масажу, виберіть 
масажну насадку, щоб 
вставити її в круглий отвір 
перед масажним пістолетом, 
поки її неможливо вставити, 
оскільки вона знаходиться в 
щільному стані.

2. Розбір
Знімаючи, тримайте масажну насадку та повертайте її.

Попередження
Встановлюйте та знімайте масажну насадку у вимкненому стані. Перед запуском пістолета 
переконайтеся, що масажна насадка надійно встановлена.
Не регулюйте, не встановлюйте та не знімайте масажну насадку під час використання, щоб 
уникнути защемлення та травмування.

Використання

Порт для зарядки
�  
� 
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Отвір для ремня
Кнопка ввімкнення/
вимкнення



Кнопка ON/OFF

Зарядка

Гніздо для зарядки знаходиться в нижній 
частині ручки масажного пістолета. Вставте 
зарядну лінію в зарядний порт і підключіть 
джерело живлення, щоб почати зарядку.
 (Попередження: не використовуйте під час 
зарядки!)

� Кнопка 
� перемикання 

Блакитний                     Синій Зелений

Кнопка ON/OFF

Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF 
внизу протягом 2 секунд, щоб запустити 
масажний пістолет. Потім загоряться 
індикатори живлення (всього три) різної 
кількості відповідно до напруги 
акумулятора. Натисніть кнопку ON/OFF 
внизу в будь-якому режимі, щоб 
негайно вимкнути живлення.

Кнопка перемикання
Після запуску натисніть кнопку 
перемикання передач, щоб 
переключити передачу. Пістолет можна 
повертати на першу, другу, третю або 
четверту передачу безперервним 
натисканням.

Помаранчевий Червоний

Кільцевий індикатор рівня потужності масажу:

• Блакитний: легка потужність (збудження м'язів)
• Синій: заспокоює і розслабляє
• Зелений: комфортна потужність (розслаблення фасцій)
• Помаранчевий: глибокий масаж
• Червоний: інтенсивний масаж

Індикатор живлення: 
Стан пристрою

• Дисплей низької потужності: після запуску перший індикатор біля головки пістолета внизу (надалі 
«перший індикатор») блимає безперервно.

• Відображення залишкової потужності: під час запуску відповідні індикатори в порядку зліва направо 
від першого індикатора постійно світяться білим світлом.
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Експлуатація
Індикатор живлення:
• Дисплей низької потужності: після запуску перший індикатор біля головки пістолета внизу 

(надалі «перший індикатор») блимає безперервно.
• Відображення залишкової потужності: під час запуску відповідні індикатори в порядку зліва

направо від першого індикатора постійно світяться білим світлом.
• Стан зарядки. При зарядці перший індикатор блимає білим, тобто потужність менше 35%. 
• Під час зарядки перший індикатор завжди горить білим, а другий індикатор блимає

білим, тобто потужність більше 35%, але менше 70%. 
• Під час зарядки перший і другий індикатор завжди горять білим, а третій індикатор блимає 

білим, тобто потужність більше 70%.
•  При зарядці всі три індикатори горять безперервно, тобто масажний пістолет повністю

заряджений.

Рекомендації:
• Виберіть відповідну масажну головку для установки, увімкніть масажний пістолет і 

переключіть на відповідну передачу на основі особистого досвіду. Рекомендується 
розпочинати з низької передачі.

• Обережно натискайте масажною головкою на м'язи, які потрібно розслабити, і повільно 
ковзайте нею вперед-назад. У разі будь-якого особливо болючого відчуття прикладіть силу 
до місця чутливості та потримайте 15-30 секунд.

• Масажний пістолет може створювати силу удару. Не рекомендується застосовувати 
надмірну силу, щоб не пошкодити м'язи і кістки.

• Рекомендується використовувати на частинах з великими м’язами. Будь ласка, не 
застосовуйте пристрій на одній ділянці тіла більше 60 секунд.

• Масажний пістолет перейде в інтелектуальний режим захисту від вимкнення живлення після 
безперервного використання протягом 10 хвилин. У цьому випадку перезапустіть масажний 
пістолет, якщо вам потрібно ним скористатися. Рекомендується використовувати його 
протягом 10 хвилин один раз. Якщо ви все ще відчуваєте біль, ви можете продовжити час
масажу відповідним чином.

• Рекомендується, щоб тривалість одноразового використання не перевищувала 15 хвилин, а 
тривалість безперервного використання не перевищувала 30 хвилин.

• Будь ласка, використовуйте виріб у суворій відповідності до інструкцій у посібнику.

Основні параметри
 Назва: YUNMAI Massage Gun mini
 Модель: YMFG-M352
 Вхід: 5 В/9 В 2 А
 Тип порту: Type-C
 Ємність акумулятора: 2600mAh
 Режим живлення: літієва акумуляторна батарея 
Вага: 430 г 
Розміри: 144 x 41 x 80 мм
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 Питання, що часто задаються:
Помилка запуску
1.  Висока температура:
При використанні в навколишньому 
середовищі вище 40°C, в масажного 
пістолету може спрацювати захист від 
перегріву, викликаючи звичайний збій 
запуску масажного пістолета.

 2. Ємність батареї «0»:
Коли батарея розряджена, якщо 
користувач не заряджає її протягом 
тривалого часу, батарея ініціює захист від 
низького заряду, що разом називається 
захистом від надмірного розряду. 
Масажний пістолет не може працювати 
нормально, якщо його запустити в цей час.

3. Збій зарядки

Масажний пістолет перегрівається:

Коли температура корпусу масажного 
пістолета занадто висока, його 
неможливо зарядити, коли він 
підключений до зарядного пристрою.

Рішення:
Помістіть масажний пістолет у 
приміщення з температурою нижче 40°
C на 2 години перед тим, як запускати 
його для використання. 

Рішення:
Тримайте масажний пістолет 
вимкненим, потім підключіть зарядний 
пристрій (адаптер живлення), і 
масажний пістолет автоматично 
перейде в стан зарядки. Коли він буде 
повністю заряджений, від'єднайте 
зарядний пристрій, і масажний пістолет 
зможе працювати нормально.

Рішення:
Помістіть масажний пістолет у 
середовище нижче 40°C на 2 години 
перед зарядкою.

Розумне використання виробу може ефективно продовжити термін його служби. 

Пропозиції:

• Не кидайте виріб під час використання.
• Тримайте максимальний час безперервного обслуговування менше 30 хвилин.
• Будь ласка, заряджайте виріб кожний місяць, навіть якщо він не використовується 

протягом тривалого часу.

Обережно
• Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
• Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
• Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого 

підключено приймач.
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Предупреждение 

• Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо/телетехніка. 
• ТІЛЬКИ для використання в приміщенні!

Під час зарядки батарею слід розміщувати в добре провітрюваному приміщенні.
•  Акумулятор слід утилізувати безпечно.
•  Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими 

фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з 
недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під 
наглядом або отримали інструкції щодо безпечного 
використання приладу та розуміють небезпеку. залучений. 
Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне 
обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду. ( € ж -

Переробка

 Не викидайте цей пристрій разом із звичайним побутовим сміттям, коли термін 
його експлуатації закінчився.Помістіть його в призначений урядом контейнер для 
переробки або надішліть назад до центру післяпродажного обслуговування, де 
працівники утилізують його екологічно чистим способом.
Технічне обслуговування, прибирання, зберігання, транспортування

• Очистіть пристрій вологим рушником і витріть насухо м’якою тканиною. 
• Під час зберігання або подорожі помістіть пристрій у пакувальну коробку.
• Цей пристрій слід зберігати в сухому, добре провітрюваному місці, яке не викликає

корозії. 
• Пристрій слід розміщувати на відстані не менше ніж 250 мм від підлоги, а максимальна

кількість шарів зверху не повинна бути більше 5.
• Цей пристрій слід правильно запакувати та зберігати, якщо він не 

використовуватиметься протягом тривалого часу. За таких обставин пристрій слід 
заряджати раз на 6 місяців.

• Цей пристрій можна транспортувати автомобілем, поїздом, морем або повітрям.
• Під час транспортування цей пристрій слід обережно використовувати та добре 

закріпити у вертикальному положенні, щоб уникнути пошкодження внаслідок сильної 
вібрації, зіткнення, перекочування чи падіння.

• Необхідно також вжити гідроізоляційних заходів.
•  Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими 

-

побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді 
навколишньому середовищу або здоров’ю людини через неконтрольовану 
утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому 
повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний 
пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до 
продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на 
екологічно безпечну переробку.
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Дякуємо, що придбали наш продукт!
 Назва продукту: YUNMAI Massage Gun mini
 Модель продукту: YMFG-M352
Завдяки суворій перевірці та перевірці якості вищезазначеного продукту 
нашими професійними інспекторами з якості ми підтверджуємо, що продукт 
пройшов перевірку стандартів Shenzhen Yunmai Technology Co., Ltd.
Тестер: 08 Результат тесту: Кваліфіковано
Shenzhen YUNMAI Technology Co., Ltd.
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Важная информация 

Во избежание рисков возникновения неисправностей, поражения электрическим током, 
травм, возгорания, смерти и повреждения оборудования внимательно ознакомьтесь 
со всеми рекомендациями и мерами предосторожности в данном руководстве перед 
использованием устройства. 

Запрещено 

• Использование данного продукта несовершеннолетними и людьми с инвалидностью 
строго запрещено. В случае повреждения мышц проконсультируйтесь с врачом, прежде 
чем использовать этот продукт. 

• Не используйте устройство на влажной или грязной коже. Продукт можно использовать 
на одетых частях тела. Пользователи могут осторожно надавить устройством на кожу, 
перемещать его к разным точкам, задерживаясь в каждой точке примерно на 60 секунд. 

• Не используйте устройство в области выше шеи, а таюке на частях тела со слабыми 
мышцами или костями. Устройство можно использовать только на мягких тканях только 
при условии, если пользователь не испытывает боли или побочных реакций. 

• Не используйте устройство на частях тела при наличии синяков, боли или побочных 
реакций. 

• Не помещайте посторонние предметы в вентиляционное отверстие устройства. 
• Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды в вентиляционное 

отверстие. 
• Не помещайте устройство в огонь или рядом с источниками тепла. 
• Постарайтесь не бросать и не ронять устройство.Не разбирайте устройство. 
• Существует риск зажать пальцы, волосы или другие части тела между корпусом и задней 

частью массажной головки. Не прикасайтесь к этим областям. 
• Для детей не младше 8 лет. Детям не разрешается использовать, проводить очистку и 

обслуживание устройства без присмотра. 

Рекомендации 

Пользователи, которые перечислены ниже, должны проконсультироваться с врачом перед 
началом использования. 

• Беременные женщины 
• Люди, которые используют кардиостимулятор 
• Перенесли операцию в недавнем времени 
• Люди, имеющие нарушения или заболевания позвоночника, суставов или костей 
• Имеющие осложнения, вызванные другими заболеваниями (например, невропатия или 

повреждение сетчатки) 

текущие исследования посвящены влиянию вибраций во время тренировки на особые заболевания 
и моrут уменьшить количество вышеупомянутых противопоказаний. Пракrический опыт показал, 
что сочетание лечения и вибрационных процедурта1ОКе может выступать в роли 
терапии при многих заболеваниях. Однако, данная терапия должна быть рекомендована врачами, 
специалистами или терапевтами,либо проводиться в их присутствии. 

14 



Важная информация 

Меры предосторожности 
• После завершения зарядки отключите зарядное устройство. 
• Не используйте устройство во время зарядки. 
• Используйте устройство в соответствии с инструкциями в руководстве. 
• Перед каждым использование мпроверьте, можно ли использовать устройство в соответствии 

с условиями использования, указанными в руководстве. 

Не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать защемления, 
когда устройство включено, а массажная головка не 
установлена. 

Не прикасайтесь к этой части, чтобы избежать защемления, 
когда устройство включено и массажная головка установлена. 

Введение в продукцию 

Схема продукции 

о 

0 

О Массажная головка О Индикатор питания 

6 Порт для зарядки 

{» Отверстия для ремня 

0 Кнопка включения 
ON/OFF 

0 Кнопка переключения 
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f) Головка пистолета 

€} Индикатор уровня 
интенсивности 
массажа 



Введение в продукцию 

Назначение массажного пистолета 

• Помогает облегчить запаздывающую мышечную ломоту после физической нагрузки и 
снять напряжение в мышцах. 

• Снимает ломоту и окоченение мышц в пояснице и плечах, вызванные длительным 
сидением и неправильной осанкой. 

• Ежедневное применение массажа оказывает расслабляющее действие на все тело. 

Комплектация 

Ytr 
Коробка для хранения Описание Зарядный кабель 

9 
i 

U-образная 
головка 

Воздушная головка Шаровидная 
головка 

• U-образная головка: используется для 
массажа мышц вдоль позвоночника, 
шеи и плеч. 

• Шаровидная головка: для больших 
групп мышц. 
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• Воздушная головка: имитирует хлопки 
ладонями для релаксации большинства 
мышц всего тела. 



Способ применения 

Напоминание: 
Все имюстрации nродУкции, комплекrации, пол ьзовательскоrо интерфейса и друrих, приведенные 
в данной инструкции, являются осе мой и моrут быть использованы лишь как 
справочный материал. В связи с обновлением и модернизацией продукции, натуральное вещество 
и схемаnродукL.J.Иимогут незначительно отличаться, просьба ориентироваться на 
самую продукцию. 

Использование 

1. Установка: 
Иоюдя из требования массажа 
выберите массажную головку 
и установите ее в круглое
о т в е р с т и е  м а с с а ж-нога 
пистолета. 

2. Разборка: 
При необходимоаи снимите массажную головку, вращая ее и вытягивая наружу. 

Предупреждение 
Пожалуйста, устанавливайте и разбирайте массажную головку на режимах выключения устройства, 
чтобы обеспечить крепкую установку массажной головки, после этого снова включать данное 
устройство.Никогда не реrулируйте, неусrанавливайте и не разбирайте массажную головку во время 
использования массажной головки во избежание травм. 

Использование 

Кнопка включения 
ON/OFF 

Интерфейс 
для зарядки 

� Отверстия для 
�ремня 
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Использование 

Зарядка 
Порт для зарядки расположен в нижней части 
массажного пистолета. Вставьте зарядный 
кабель в порт для зарядки, а затем подключите 
источник питания для зарядки массажного 
пистолета.( Внимание: Не используйте 
устройство во время зарядки!) 

� Кнопка 
� переключения 

Голубой индикатор Синий индикатор Зеленый 
индикатор 

Кнопка включения ON/OFF: 
Зажмите кнопку включения 0N/0FF 
в нижней части на 2 секунды, чтобы 
включить массажный пистолет. В этот 
момент загорятся три индикатора 
заряда в зависимости от уровня заряда 
аккумулятора. Нажмите на кнопку 
включения ON/OFF в нижней части, 
чтобы выключить массажный пистолет. 

Кнопка переключения: 
После включения массажного пистолета 
используйте кнопку переключения для 
выбора необходимого уровня скорости. 
Удерживайте  кнопку зажатой для 
переключения между уровнями 1,  11,111 и IV. 

Оранжевый 
индикатор 

Красный индикатор 

Кольцевой индикатор уровня интенсивности массажа: 

• Голубой индикатор: небольшое воздействие (стимулирование мышц) 
• Синий индикатор: чтобы облегчить боль и расслабить мышцы 
• Зеленый индикатор: снятие напряжения (расслабление фасций) 
• Оранжевый индикатор: глубокий массаж 
• Красный индикатор: интенсивный массаж 

Индикатор заряда: 
Состояние устройства 

• Низкий уровень заряда: после включения массажного пистолета первый индикатор, 
расположенный рядом с головкой пистолета (далее- первый индикатор), непрерывно мигает. 

• Оставшийсяуровеньзаряда: при включении массажного пистолета соответствующий индикатор, 
начиная с первого индикатора в последовательности слева направо, постоянно 
горит белым светом. 
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Способ применения 

Уровень заряда 

• Если во время зарядки первый индикатор мигаетбелым светом, значитуровень заряда ниже 35%. 
Если во время зарядки первый индикатор постоянно горит белым светом, а второй индикатор 

• мигает белым светом, значит уровень заряда больше 35%, но меньше 70%. 
• Если во время зарядки первый и второй индикаторы постоянно горят белым светом, а третий 

индикатор мигает белым светом, значит уровень заряда составляет более 70%. 
• Если во время зарядки три индикатора светятся постоянно, значит массажный пистолет полностью 

заряжен. 

Рекомендации: 
• Выберите и установите подходящую массажную головку, затем включите устройство. Выберите 

необходимый уровень скорости, основываясь на личных ощущениях и попробуйте постепенно 
увеличивать скорость с низкой до высокой. 

• Слегка надавите массажной головкой на расслабляемую мышцу и медленно перемещайте ее 
вперед-назад. Если в какой-то области возникают неприятные ощущения, уменьшите уровень 
скорости и держите головку в этом месте в течение 15-30 секунд. 

• Массажный пистолет обладает сильным воздействием, поэтому не рекомендуется применять 
дополнительную силу, чтобы не повредить мышцы и кости. 

• Рекомендуется использовать массажный пистолет на участках с напряженными мышцами и не 
использовать его на одной области более 60 секунд. 

• Массажный пистолет автоматически перейдет в защитный режим и отключится после 
непрерывного использования в течение 10 минут. В этом случае включите массажный пистолет 
еще раз, если вы хотите использовать его. 

• Рекомендуемая продолжительность использования - 10 минут. Если все еще ощущается 
болезненность мышц, время массажа может быть увеличено. 

• Рекомендуемая продолжительность однократного использования не должна превышать 15 
минут, в то время как максимальная продолжительность непрерывного использования - 30 
минут. 

• Используйте продукт в строгом соответствии с руководством. 

Основные параметры 

Название: Массажный пистолет мини YUNMAI 
Модель: YMFG-M352 
Вводное напряжение: 58/98 - 2А 
Параметры интерфейса: Туре-С 
Объем аккумулятора: 2600мАч 
Тип батареи: Перезаряжаемая литиевая батарея 
вес: 430г 
Габариты: 144 х 41 х 80mm 

19 



Часто задаваемые вопросы 

Ошибка во время запуска 

1. Высокая температура: 

При использовании всредестемпературой 
выше 40°С на массажном пистол-ете 
может сработать защита от перегрева, 
что приведет к сбою во время запуска 
устройства. 

2. Емкость батареи равнамо•: 

Когда аккумуляторная батарея разряжена, в 
случае если пользователь не заряжает ее в 
течение длительного времени, на батарее 
акгивируется защита от разрядки, которая 
также называется защитой от чрезмерной 
разрядки.Массажный писrолет не сможет 
нормально работать, если его включить в 
это время. 

Ошибка зарядки 

Массажный пистолет перегревается: 

Когда температура корпуса массажного 
пистолета слишком высока, вы не сможете 
выполнить зарядку, подключив его к 
зарядному устройству. 

Решение: 

Поместите массажный пистолет в среду 
с температурой ниже 40°С на 2 часа 
перед тем, как включить его. 

Решение: 

Не выключайте массажный пистолет, 
затем подключите зарядное устройство 
(адаптер питания), и устройство автома 
тически перейдет в состояние зарядки. 

Когда пистолет будет полностью заряжен, 
отключите зарядное устройство, и 
массажный пистолет сможет работать в 
нормальном режиме. 

Решение: 

Поместите массажный пистолет в среду 
с температурой ниже 40°С на 2 часа 
перед началом зарядки. 

Поместите массажный пистолет в среду с температурой ниже 40°С на 2 часа перед началом 
зарядки. 

Рекомендации: 

• Не бросайте и не роняйте устройство во время использования. 
• Максимальное время непрерывной работы должно составлять не более 30 минут. 
• Выполняйте зарядку устройства раз в два месяца, если оно не используется в течение 

длительного времени. 

Предупреждение 

• ТОЛЬКО для использования внутри помещений! 
• Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо вентилируемом месте. 
• Аккумулятор должен быть утилизирован в целях безопасности. 
• Этот прибор моrут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с 
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Предупреждение 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком 
опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструкгированы ап-юсительно 
безопасного использования прибора и осознают связанные с этим опасности. Не разрешайте 
детям играть с прибором. Уборка и обслуживание не должны производиться детьми без 
присмотра. 

• дети должны находиться под наблюдением дпя обеспечения того, чтобы они не играли с 
прибором. 

( € ж 

• Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который 

-
невозможно извлечь или заменить. Не разбирайте и не 
модифицируйте аккумулятор. 

Утилизация 

Не выбрасывайте это устройство вместе с обычными бытовыми отходами, когда его 
эксплуатационный срок закончился.Поместите его в специально предназначенный мусорный 
контейнер или отправьте в центр послепродажного обслуживания, где специалисты выполнят 
его утилизацию экологически безопасным способом. 
Техническое обслуживание, чистка, хранение, транспортировка 
• Чистите уаройство вла>IО-1ым полотенцем и протрите насухо мягкой тканью. 
• Поместите устройство в предоставленную упаковочную коробку во время хранения или 

транспортировки. 
• Это устройство следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте, не подверженном 

воздействию коррозии. 
• Устройство должно быть размещено на высоте не менее 250 мм от пола, максимальное 

количество объекгов на нем должно быть не более 5. 
• Это устройство необходимо упаковать и хранить надлежащим образом, если оно не используется 

в течение длительного времени. В данном случае устройство следует заряжать каждые 6 месяцев. 
• Это устройство можно перевозить в автомобиле, поезде, по морю или по во�. 
• Во время транспортировки осторожно и надежно закрепите устройство в вертикальном 

положении, чтобы избежать повреждений из-за сильной вибрации, ударов, перекатывания 
или падения. 

• Необходимо таюке принять меры по предотвращению попадания влаги. 

-

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя выбра сывать вместе с 
другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения воз можного 
ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролир уемого 
удаления отходов, утилизируйте их ответственно, �.пабы содействовать уста йчивому 
повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованн 
ое устройство, пожалуйста, используйте систему возврата и сбора или свяжитесь с 
розничным торговцем, у которого был куплено изделие. Они мoryr сдать это изделие на 
экологически безопасную переработку. 
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Thankyau for purchasing this praduct. Please read this manual carefully befare 

use. For future reference, please ensure this manual is properly kept. 

Application scope: 

The product сап Ье used tor physiotherapeutic massage before and after 

workout. 
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Кеу lnformation 

То reduce risks of malfunction, electric shock, injury, fire, death and damage to equipment, 
please read all statements and warnings in this manual carefully before use. 

Prohibltions 

• The use of this product Ьу underaged and injured persons is strictly prohiblted. ln the event 
of muscle injury, please consult your physician before using this product. 

• Do not use this product оп wet or dirty skin. This product сап Ье used оп clothed areas. 
Users сап press this product оп the skin gently, move it along different spots, letting it stay 
at each particular spot for about 60 seconds. 

• Do not use this product оп body parts above the neck, nor оп body parts with less muscle 
or Ьопе content. This product сап Ье only used оп soft tissues when the user does not 
experience pain ог adverse reaction. 

• Do not use this product оп body parts with bruises, pain or adverse reaction. 
• Do not place foreign objects in the vent of the product. 
• Do not immerse the product in water. Do not allow water to enter the vents of the product. 
• Do not place the product in or near sources of fire. 
• Do not throw ог drop the product оп purpose. 
• Do not disassemЫe the product. 
• Fingers, hair or other parts of the body may Ье trapped in the shaft and back side of the 

massage head. Do not come into close contact with these areas. 
• Not for children under 8 уеагs old. Children are not allowed to use, clean and maintain the 

product without supervision. 

Statement 

Those having апу опе of the following circumstances shall consult the doctor before using. 

• Pregnant women 
• Pacemaker wearer 
• Undergone surgery recently 
• Abnormalities in spines, joints or bones 
• Complications caused Ьу other diseases (such as neuropathy or retinal damage) 

Current research focuses оп the influence of vibrational training оп special medical conditions 
and may reduce the scope for the above-mentioned contraindications. Practical experience 
has shown that the comblnation of treatment and vibrational training also serves as а type 
of therapy in many circumstances. 

However, such ап approach should Ье recommended Ьу physicians, experts or therapists 
or Ье conducted in their presence. 

Precautions 

• Unplug the charger after the completion of charging. 
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Кеу lnformation 

• Do not use the product when it is charged. 
• Please use the product according to the instructions. 
• Before each use, carefully checlc whether the product сап Ье used normally according to 

the operation methods stipulated in the instructions. 

Do not touch this part to avoid pinching, when the machine is 
оп without massage head installed. 

Do nottouch this partto avoid pinching, when the machine is 
оп with massage head installed. 

Product lntroduction 

Schematic Diagram 

0 

О Massage head 

О Power indicator 

б Gun head 

6 Charging port 

0 ON/OFF button 

€) Force feedback indicator 
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€) Hand горе hole 
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Product lntroduction 

Application of massage gun 

• Relieve delayed muscle soreness after exercise, and relax tight muscles. 
• Relieve pain and stiffness of muscles оп waist, back and shoulder caused Ьу sedentary 

and роог posture. 
• Daily massage to relax the body. 

Accessories 

i� 
Storage Ьох Manual Charging саЫе 

V V 9 
i 

U-Shaped head Cushion head Ball head 

• U-Shaped head: suitaЫe for massaging 
the muscles оп both sides of the spine 
and shoulder. 

• Ball head: For large muscle groups. 

• Cushion head: suitaЫe for relaxing most 
muscles of the whole body Ьу simulating 
hollow palm flapping muscles. 
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Accessories 

Tips: 
lllustrations of products, accessories and user interface in the manual are all schematic 
diagrams for reference only. Due to product update and upgrade, the actual product may 
Ье slightly different from that in the schematic diagram. Please refer to the actual product. 

Use Method 

l. lnstallation: 
Based оп the massage 
demand, select the massage 
head to insert into the 
round hole in front of the 
massage gun until it cannot 
Ье inserted, which is in а 
tight state. 

2. Removal 
When removing, hold the massage head and rotate it out. 

Warning 
Please install and remove the massage head in the power-off state. Ensure that the massage 
head is firmly installed before starting the gun. 
Do not adjust, install or remove the massage head during use to avoid pinching. 

Operation 

ON/OFF button 

Charging рогt -�--

ON/OFF button 
Press and hold the ON/OFF button at the bottom 
fог 2 seconds to start the massage gun. Then, 
the power indicators (three in total) of different 
number will light up according to battery voltage. 
Press the ON/OFF button at the bottom in any 
mode for immediate power-off. 
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Hand горе hole 

Charging 
The charging port is at the bottom of 
the massage gun handle. lnsert the 
charging line into the charging port 
and connect the power supply to start 
charging. 
( warning: Do not use when charging!) 



Operation 

Light Ыuе Blue 

Force feedback ring indicator: 

• Light Ыuе: lighter force (muscle arousal) 
• Blue: soothes and relaxes 

Shift button 
After startup, press the shift button to switch 
gears. The gun сап Ье rotated to the first, 
second, third, orfourth gearthrough continuous 
press. 

Green Orange Red 

• Green: comfortaЫe force (fascia relaxation) 
• Orange: deep massage 
• Red: excessive massage 

Power lndicator: 

usage state 

• Low power display: After startup, the first indicator near the gun head at the bottom 
(hereinafter referred to as • the first indicator ") flashes continuously. 

• Remaining power display: When startup, the corresponding indicators in the order from 
left to right from the first indicator show а constant white light. 

Charging state 

• When charging, the first indicator flashes white, that is, the power is less than 35%. 
• When charging, the first indicator is always оп white, and the second indicator flashes 

white, that is, the power is greater than 35% but less than 70%. 
• When charging, thefirst and second indicators аге always оп white,and thethird indicator 

flashes white, that is, the power is greater than 70%. 
• When charging, all three indicators аге always оп, that is, the massage gun is fully 

charged. 
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Operation 

Recommendotions: 

• Select the appropriate massage head for installation, turn оп the massage gun, and 
switch to the appropriate gear based оп personal experience. lt is recommended to try 
from the low gear. 

• Gently press the massage head оп the muscles that need to Ье relaxed, and slide it back 
and forth slowly. ln case of апу particularly sore feeling, apply force at the tenderness point 
and hold for 15-30 seconds. 

• The massage gun сап produce impact force. lt is not advisaЫe to apply excessive force, 
so as to avoid damaging muscles and bones. 

• lt is recommended to use it оп parts with full muscles. Please do not apply in опе part fог 
more than 60 seconds. 

• The massage gun will enter the intelligent power-off protection mode after continuous use 
of 10 minutes. ln this case, restart the massage gun if you need to use it.lt is recommended 
to use it for 10 minutes once. lf you still feel sore, you сап extend the massage time 
appropriately. 

• lt is recommended that the duration of single use shall not exceed 15 minutes, and the 
duration of continuous use shall not exceed 30 minutes. 

• Please operate the product in strict accordance with the instructions in the manual. 

Basic Parameters 

Name: YUNMAI Massage Gun mini 
Model: YMFG-M352 
lnput: 5V/9V - 2А 
Port type: Туре-С 
вattery capacity: 2600mдh 
Power supply mode: RechargeaЫe lithium battery 
Weight: 430g 
Dimension: 144 х 41 х 80mm 

Frequently Asked Questions 

Startup failure 

1. High temperature: 

when used in the environment above 
40°С, the massage gun may trigger 
overheating protection, causing normal 
startup failure of the massage gun. 
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Solution: 

Place the massage gun in an environment 
below 40°С for 2 hours before starting it up 
for use. 



Frequently Asked Questions 

2. Battery capacity is ·о": 
when the battery is out of power, if the 
user does not charge it for а long time, the 
battery will initiate low-battery protection, 
collectively referred to as over discharge 
protection.The massage gun cannot work 
normally if it is started at this time. 

charging failure 
мassage gun overheats: 
When the temperature of the massage 
gun body is too high, it cannot Ье charged 
when it is connected to the charger. 

Solution: 
Кеер the massage gun off, then connect 
the charger (power adapter), and the 
massage gun will automatically enter 
the charging state. When it is fully 
charged, unplug the charger, and the 
massage gun сап work normally. 

Solution: 
Place the massage gun in an environment 
below 40°С for 2 hours before charging. 

ReasonaЫe use of the product сап effectively extend its service life 

Suggastions: 
• Do not throw ог cast the product during use. 
• Кеер the maximum continuous service time lower than 30 minutes. 
• Please charge the product every other month if it is not used for а long time. 

Caution 

CAUTION:Changes or modifications not expressly approved Ьу the party responsiЫe for 
compliance could void the user's authority to operate the equipment. 
Note: 
This equipment has Ьееп tested and found to comply with the limits for а Class В digital 
device, pursuant to Partl5 of the FCC Rules. These limits are designed to provide геаsопаЫе 
protection against harmful interference in а residential installation. 
This equipment generates, uses, and сап radiate radio frequency energy, and if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. 
Howavar, thara is по guarantaa that intarfaranca will not occur in а particular installation. 
lf this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
canbe determined Ьу turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to 
correct the interference Ьу опе or more of the following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• lncrease the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into ап outlet оп а circuit different from that to which the receiver 

is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help. 

� 
• For indoor use ONLY! 
• During charging the battery must Ье placed in well ventilated агеа. 
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Caution 

• The battery is to Ье disposed of safety. 
• This appliance сап Ье used Ьу children aged from В years and above and persons with 

reduced physical, sensory or mental capabllities ог lack of experience and knowledge if 
they have Ьееп given supervision or instruction concerning use of the appliance in а safe 
way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not Ье made Ьу children without supervision. 

• Children should Ье supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
• This marking indicates that this product should not Ье disposed with other household 

wastes throughout the EU. То prevent possiЫe harm to the environment or human health 
from uncontrolled waste disposal, recycle it responsiЫy to promote the sustainaЫe reuse 
of material resources. То return your used device, please use the 
return and collection systems or contact the retailer where the 

( 
Е v_

product was purchased. They сап take this product for � 
environmental safe recycling. 

Recycling 

Do not discard this device together with general household waste when it is at the end of its 
service life. 
Place it in the government-appointed recycling Ьin or send it back to after-sales service 
center where workers will dispose of it in an environmentally-friendly manner. 
Maintenance, Cleaning, Storage, Transportation 
• Clean the device with а damp towel and wipe dry with а soft cloth. 
• Place the device inside the packaging Ьох provided during storage ог travelling. 
• This device should Ье stored in an area that is dry, well ventilated and non-corrosive. 
• Device should Ье placed по less than 250mm away from the floor, and the maximum number 

of layers оп top of it should not Ье more than 5. 
• This device should Ье packed and stored properly if it is to Ье left unused for а long period 

of time. ln such circumstances, the device should Ье recharged once every 6 months. 
• This device сап Ье transported Ьу саг, train, sea or air. 
• During transportation, thisdevice should Ье gently-handled andwell-secured in an upright 

position to avoid damage due to strong vibration, collision, rolling or falling. 
• Water-proofing measures should also Ье in place. 

-

This marking indicates that this product should not Ье disposed with other household 
wastes throughout the EU. То prevent possiЫe harm to the environment or human 
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsiЫy to promote the 
sustainaЫe reuse of material resources. то return your used device, please use 
the return and collection systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They сап take this product for environmental safe recycling. 

30 



User lnformation 

Name: Date of purchase: 
------ -----

E-mail: Tel.: 
------

Address: 

Product lnformation 

Product model: 
------------------

P r o d u c t No.: 
-------------------

F a i l ur e phenomenon: _______________ _ 

Dealer lnformation: 

Name of seller: Tel.: 
----- ----------

lnvoice No.: _____ _ Sales date: _______ _ 

Address: 

Shenzhen Yunmai Technology Со., Ltd. 
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