
Посібник користувача



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.

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.

Ключова інформація
• 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

Запобіжні заходи
     
      Кнопка живлення (перемикач режимів/    
      ввімкнення/вимкнення живлення)

      Індикатор живлення

      Інтерфейс зарядки

      Індикатор перемикання режимів

      Насадка для масажного пістолета (можна   
      встановити силіконову головку)

Ознайомлення з функціями пристрою

Список аксесуарів для продукту

Сумка Інструкція Зарядний кабель

Кругла насадка Плоска насадка Грибоподібна насадка U-подібна насадка



Функції фасціального масажного пістолета
 Функції фасціального масажного пістолета

• Для зняття м'язового болю, що затягнувся, після тренування і розслаблення напружених м'язів.
• Для зняття болю та скутості м'язів спини та плечей, викликаних сидячим способом життя та 
  поганою поставою.
• Щоденний масаж для розслаблення тіла.
• Силіконові масажні насадки
Кругла форма насадки: м'яка та еластична, підходить для розслаблення більшості м'язів тіла. 
Грибоподібна форма насадки: для більш глибокого та сильного впливу на глибоко лежачі тканини 
та локальні болі в м'язах, наприклад, на долоні, ступні та гомілки.
U-подібна форма насадки: підходить для м'язів з обох боків хребта та трапецієподібних м'язів 
плеча, для створення красивої спини та прямого кута плеча. 
Плоска форма насадки: струс м'язів за типом долоні, підходить для розслаблення більшості м'язів 
тіла.

Поради:
Ілюстрації виробів, аксесуарів та інтерфейсу користувача в посібнику являють собою схематичні 
діаграми і призначені тільки для довідки. У зв'язку з оновленням та розвитком продукту, можливі 
деякі відмінності між реальним продуктом та схематичною діаграмою. Будь ласка, зверніться до 
реальної продукції.

Інтелектуальний захист:
Цей пристрій оснащений інтелектуальною функцією захисту. Щоб запобігти пошкодженню м'язів, 
викликаному тривалим масажем, індикатор перемикання передач гасне через 10 хвилин 
безперервної роботи, а індикатор живлення залишається увімкненому стані. Натисніть кнопку 
живлення, щоб увімкнути першу передачу протягом 5 секунд, щоб повторити час. За відсутності 
будь-яких операцій відключення відбувається автоматично.  
Захист електродвигуна від роботи із загальмованим ротором: Цей пристрій оснащений захистом 
електродвигуна від роботи із загальмованим ротором. Якщо стан загальмованого ротора триває 
більше 3 секунд, пристрій переходить у режим очікування. Натисніть кнопку живлення для 
повторного ввімкнення через 10 секунд. За відсутності будь-яких операцій відключення 
відбувається автоматично.

Процес встановлення

1. Встановлення
Фасціальний масажний пістолет оснащений окремою масажною насадкою (плоскою насадкою), 
яку можна використовувати незалежно або комбінувати залежно від потреби. Ефект установки 
полягає в наступному.



Ефект установки полягає в наступному.

Дисплей установки:

     ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Будь ласка, встановлюйте та знімайте масажну насадку у вимкненому стані, а перед запуском 
пристрою переконайтеся, що насадка встановлена   міцно. Під час використання не можна 
регулювати або встановлювати масажну насадку, щоб уникнути защемлення.

Експлуатація

1. Індикаторна лампочка

Індикатор живлення
Індикаторна передачи

1. Використання
• Індикатор живлення (індикатор живлення використовується)
• Зелений індикатор світиться у стабільному стані, що означає повну потужність.
• Повільне блимання зеленого індикатора означає середню потужність.
• Швидке блимання зеленого індикатора означає низьку потужність. Вимкніть пристрій та зарядіть 
  його. 

Рівень передачі Індикатор передачі Номінальна 
швидкість

Функція

Перша

Друга

Третя

Четверта

Резервна передача (вимикається через 2 сек.)

Індикатор блакитного кольору

Індикатор зеленого кольору

Індикатор червоного кольору

Індикатор жовтого кольору

Збудження м’язів

Масаж для релаксації м’язів

Глибокий масаж

Легкий масаж



Використання

2.Кнопка живлення

Кнопка живлення (перемикання передач та 
увімкнення/вимкнення живлення)

Тривале натискання на кнопку живлення дозволяє увімкнути або вимкнути пристрій. 
Після увімкнення живлення натисніть кнопку живлення, щоб переключити передачу. Можливе 
почергове включення першої, другої, третьої та четвертої передач.

     Увага
Перед використанням рекомендується запустити протягом 5 секунд після запуску пристрою. 
Забороняється використовувати пристрій під час зарядки.

3.Зарядка

Порт для зарядки розташований у нижній частині ручки фасціального масажного пістолета. 
Вставте зарядний дріт у зарядний порт і підключіть джерело живлення, щоб розпочати 
заряджання.

 Індикатор живлення (індикатор зарядки)
Якщо світиться червоний індикатор, це означає, що пристрій заряджається. Якщо світиться 
зелений індикатор, це означає, що процес зарядки повністю завершено.

     Увага
Не використовуйте пристрій під час зарядки!



Назва виробу: фасціальний масажний пістолет Yunmai (MVFG) - Extra Mini
Модель виробу: MVFG-M281
Вага нетто: 240 г
Місткість акумулятора: 1300 мАг
Номінальна споживана потужність: 5...2 A
Рівень сили: чотири передачі
Режим подачі живлення: літієва батарея, що перезаряджається.
Розмір виробу: 88 х 35 х 126,6 мм
Вік для застосування: для дорослих віком від 18 років; вагітним жінкам застосовувати не слід.

Використання

Часто задавані питання

Усунення несправностей у роботі масажного пістолета

Усунення несправностей у роботі масажного пістолетаОпис помилки

Переконайтеся, що масажна головка була правильно 
встановлена

Масажна головка 
вислизає та випадає

Перевірте, чи достатньо заряду (якщо пристрій не використову-
вався протягом тривалого часу, заряджайте його більш ніж 8 годин)

Неможливо запустити 
пристрій

Переконайтеся, що роз'єм для зарядки та блок живлення 
правильно підключені

Неможливо зарядити пристрій

Це явище є нормою, оскільки воно відбувається внаслідок 
налаштувань захисту при тривалій експлуатації, коли виконується 
перехід від режиму роботи в режим очікування. Пристрій можна 
перезапустити одним натисканням.

Пристрій раптово зупиняється 
через 10 хвилин безперервної 
роботи

Це явище є нормою, оскільки воно відбувається внаслідок 
налаштувань захисту при тривалій експлуатації, коли виконується 
перехід від режиму роботи в режим очікування. Пристрій можна 
перезапустити одним натисканням.

Пристрій припиняє роботу 
після блокування ротора 
масажної головки

Використання пристрою відповідно до рекомендацій може значно продовжити термін його 
служби

Рекомендації:

Не кидайте пристрій під час використання.
Максимальний час безперервної роботи повинен становити не більше 30 хвилин.
Заряджайте пристрій раз на два місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.



Обережно

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Зміни або модифікації, не схвалені прямо стороною, відповідальною за 
відповідність, можуть позбавити користувача права використовувати обладнання. 
Примітка:
 Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових 
пристроїв класу B відповідно до Частини 15 правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення 
прийнятного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях.
Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і, якщо його 
встановити та використовувати не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди 
радіозв’язку.
Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення. Якщо 
це обладнання справді створює шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, що можна 
визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати 
усунути перешкоди за допомогою одного або кількох із наведених нижче заходів:

•   Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
•   Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
•   Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
•   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.
•   Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм. 
•   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.



Переробка

•   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.

Гарантія
Шановні користувачі!
Дякуємо, що придбали наш продукт.
Цей продукт добре розроблений і надійний у якості та безпеці. Цей продукт виготовлено з 
високоякісних компонентів. Будь ласка, використовуйте та обслуговуйте його належним чином 
відповідно до інструкцій, щоб продукт міг продемонструвати найкращу ефективність. Якщо 
протягом року з дати покупки виникнуть проблеми з якістю, зверніться до свого дилера. Для 
захисту ваших прав та інтересів зберігайте цей гарантійний талон для обслуговування.
Гарантійний термін - один рік з дати покупки. Протягом гарантійного терміну на цей продукт 
надається безкоштовна гарантія на дефекти матеріалів або процесів або проблеми з якістю. Після 
закінчення гарантійного терміну послуги з ремонту оплачуються.
Наступні обставини не входять у безкоштовне гарантійне обслуговування.
Гарантійний термін цього продукту перевищує один рік;
Відсутність дійсних ваучерів, таких як гарантійний талон і рахунок-фактура; 
Вміст гарантійного талона не відповідає фізичній ідентифікації товару або змінений;
Пошкодження, викликане не з наших причин;
Усі штучні пошкодження (такі як самовільне розбирання споживачем, модифікація, пошкодження, 
спричинені транспортуванням чи іншими нещасними випадками, пошкодження, спричинені 
використанням, ремонтом та обслуговуванням відповідно до інструкцій);
Пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами (наприклад, стихійне лихо, аномальна 
напруга) через ремонт або модифікацію, які не надає наша компанія.

 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





Инструкция пользователя






































	UA_MVFG-M281_YUNMAI_Fascia_Massage_Gun_extra_mini_оригинал
	RU_MVFG-M281_YUNMAI_Fascia_Massage_Gun_extra_mini_оригинал
	EN_MVFG-M281_YUNMAI_Fascia_Massage_Gun_extra_mini_оригинал

