
Інструкція користувача

Ми дякуємо вам за придбання цього пристрою. 
Уважно ознайомтеся з цим посібником перед 
використанням. Збережіть цей посібник для 
подальшого використання. 

Галузь застосування: Цей пристрій можна 
використовувати для проведення 
фізіотерапевтичного масажу до та після тренування.

Важлива інформація

Щоб уникнути ризиків виникнення несправностей, ураження 
електричним струмом, травм, займання, смерті та 
пошкодження обладнання уважно ознайомтеся з усіма 
рекомендаціями та запобіжними засобами в даному 
посібнику перед використанням пристрою. 

Заборонено
Використання цього продукту неповнолітніми та людьми з 
інвалідністю суворо заборонено. 
У разі пошкодження м'язів проконсультуйтеся з лікарем, 
перш ніж використовувати цей продукт. 
Не використовуйте пристрій на вологій або брудній шкірі. 
Продукт можна використовувати на одягнених частинах 
тіла. Користувачі можуть обережно натиснути пристроєм на 
шкіру, переміщати його до різних точок, затримуючись у 
кожній точці приблизно на 60 секунд. 
Не використовуйте пристрій в області вище шиї, а також на 
частинах тіла зі слабкими м'язами чи кістками. 
Пристрій можна використовувати лише на м'яких тканинах 
тільки за умови, якщо користувач не відчуває болю чи 
побічних реакцій. 
Не використовуйте пристрій на частинах тіла за наявності 
синців, болю чи побічних реакцій. 
Не поміщайте сторонні предмети у вентиляційне отвір 
пристрою.
Не занурюйте пристрій у воду. Не допускайте потрапляння 
води у вентиляційний отвір. 
Не ставте пристрій у вогонь або поруч із джерелами тепла.
Постарайтеся не кидати і пристрій.
Не заряджайте пристрій за допомогою зарядних пристроїв, 
які не були надані YUNMAI. 
Не розбирайте пристрій. 

Існує ризик затиснути пальці, волосся чи інші частини тіла 
між корпусом та задньою частиною масажної головки. Не 
торкайтеся цих областей. 
Для дітей не молодше 8 років. Дітям не дозволяється 
використовувати, проводити очищення та обслуговування 
пристрою без нагляду. 

Рекомендації 
Користувачі, які наведені нижче, повинні проконсультуватися 
з лікарем перед використанням. 

Вагітні жінки 
Люди, які використовують кардіостимулятор 
Перенесли операцію у недавньому часі 
Люди, які мають порушення або захворювання хребта, 
суглобів чи кісток 
Люди, які мають ускладнення, спричинені іншими 
захворюваннями (наприклад, невропатія або пошкодження 
сітківки)

Поточні дослідження присвячені впливу вібрацій під час 
тренування на особливі захворювання та можуть зменшити 
кількість вищезгаданих протипоказань. Практичний досвід 
показав, що поєднання лікування та вібраційних процедур 
також може виступати в ролі терапії при багатьох 
захворюваннях. Однак, дана терапія має бути 
рекомендована лікарями, спеціалістами чи терапевтами, або 
проводитися у їх присутності.

Запобіжні заходи

Після завершення заряджання вимкніть зарядний пристрій. 
Не використовуйте пристрій під час заряджання. 
Використовуйте пристрій відповідно до інструкцій. 
Перед кожним використанням перевірте, чи можна 
використовувати пристрій відповідно до умов використання, 
вказаних у посібнику. 

Не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути защемлення, 
коли пристрій увімкнено, а масажна головка не 
встановлена. 

Не торкайтеся цієї частини, щоб уникнути защемлення, 
коли пристрій увімкнено і масажна головка 
встановлена.

Основна інформація про пристрій
Дякуємо, що вибрали масажний пістолет Prime YUNMAI

Індикатор 
режиму

Кнопка 
перемикання

Індикатор 
живлення

Передня сторона Бічна сторона

Масажна головка

Куляста головка 
В основному використовується 
для великих груп м'язів 

U-подібна головка  
В основному використовується 
для шиї, хребта та сухожилля 
п'яти.

Плоска головка 
В основному використовується 
для розслаблення та 
формування рельєфу м'язів

Кулеподібна головка 
В основному використовується 
для глибокого масажу тканин

Метод використання
Операція

 Кнопка ВКЛ/ВИКЛ

Порт для 
заряджання

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ:

Натисніть і утримуйте кнопку ВКЛ/ВИКЛ протягом 2 секунд, 
доки індикатори «живлення» та «режим» не загоряться 
одночасно. Масажний пістолет перейде у стандартний 
Режим 1. 
Натисніть кнопки BKЛ/BИKЛ, щоб вимкнути масажний 
пістолет з будь-якого режиму.

Кнопка перемикання

 Індикатор режиму

Індикатор режиму 

3 швидкості для стандартного режиму, 2 швидкості для 
режиму масажу.

Кнопка перемикання:
Після включення масажного пістолета він перейде до 
стандартного режиму 1. Ви можете перемикати між 
стандартним режимом 1-3 та режимом масажу 1-2 с за 
допомогою короткого натискання. Після короткого 
натискання масажний пістолет перейде в режим очікування 
після режиму масажу 2. 
В режимі очікування, без роботи протягом 15 секунд, 
масажний пістолет відключиться. 
Після 10 хвилин безперервного використання масажний 
пістолет перейде в інтелектуальний режим захисту від 
відключення живлення. Якщо вам потрібно використовувати 
масажний пістолет, перезапустіть його.

Індикатор живлення

Індикатор живлення: 
Якщо індикатори горять, акумулятор заряджено на 100%. 
Коли світяться три світлові індикатори, заряд акумулятора 
складає 65%-80%. 
Коли світяться два світлові індикатори, заряд акумулятора 
становить 40%-60%. 
Коли індикатор горить, заряд акумулятора становить 
20%-35%.

Коли блимає один індикатор, акумулятор розряджено та 
вимагає негайної зарядки. (Коли прилад заряджається, 
регулярно блимають чотири світлові індикатори; якщо 
чотири світлових індикаторів горять постійно, акумулятор 
повністю заряджений.) 

Примітка: 
Коли режим масажу увімкнено, швидкість двигуна змінюється 
синусоїдально, що може призвести до нормального явища 
прискорення та уповільнення звуку вітру. 

Встановлення масажної головки

Куляста головка Кулеподібна головка Плоска головка U-подібна головка

Примітки: суцільна червона лінія на малюнку - це лінія для 
вирівнювання, яка на реальному пристрої є чорною. Під час 
встановлення чи заміни масажної головки вставте масажну 
головку безпосередньо в отвір масажного пістолета, так щоб 
лінія вирівнювання збіглася з межею отвору (як показано на 
малюнку); при виконанні заміни масажної головки просто 
вийміть масажну головку.

Заряджання 
Зарядний порт знаходиться в нижній частині ручки масажного 
пістолета. 

Порт зарядки Зарядний кабель

Будь ласка, повністю зарядіть масажний пістолет, перш ніж 
використовувати його вперше. 
Вхідна напруга для цього зарядного пристрою складає 
100-240В. 
Коли масажний пістолет заряджається, індикатор живлення 
регулярно блимає. 
Коли масажний пістолет повністю заряджений, горять усі 
індикатори живлення. 
Акумулятор можна заряджати у будь-який час та на 
будь-якому рівні потужності. Під час заряджання прилад не 
запускається. 
Якщо світиться лише один індикатор, це означає, що 
акумулятор розряджений. Будь ласка, зарядіть його.

Основна інформація про аксесуари

Положення масажної 
головки

Положення масажного 
пістолета

Порт зарядки

База заряджання акумулятора

Інструкція 
1. Помістіть масажний пістолет і масажні головки в основу 
зарядки акумулятора. 

2. Підключіть зарядний кабель до акумулятора для зарядки. 

Порт для 
заряджання

Інструкція гелю, що видаляється 

Під зарядною базою знаходиться два гелі. Користувач може 
зняти з нього поліетиленову плівку та приклеїти зарядну 
основу на чисту поверхню. (Гель знімний, його можна 
промивати та використовувати повторно.) 

Примітка: Не розміщуйте зарядну базу на пандус або край, 
щоб масажний пістолет не впав та не пошкодився. 
Не приклеюйте зарядну базу на запилене місце, інакше це 
вплине на липкість гелю. 

Очищення гелю, що видаляється 
Коли гель не липкий, Ви можете протерти його невеликою 
кількістю води та висушити в тіні. 
Не протирайте його папером, рушником або будь-якими 
іншими предметами, що залишають сліди. 
Не мийте зарядну базу, щоб уникнути короткого замикання. 

Основні параметри
Назва: Масажний пістолет Prime YUNMAI 
Тип: YMFG-B453 
Вхід: 100-240В~60/50 ГЦ 19 B -1 A8-+ 
Місткість акумулятора: 2900 мАг 
Режим живлення: Літій-іонний акумулятор 
Вага нетто: 0,84 кг 
Умови застосовуються: 0~40°С 
Розмір: 179×60mm x 236mm 
Допустимий вік: дорослі старше 18 років (крім вагітних)

Часто задавані питання

Усунення несправностей у роботі масажного пістолета 

Опис помилки Усунення несправності

Масажна головка 
вислизає та випадає

Переконайтеся, що масажна головка була 
правильно встановлена 

Неможливо 
запустити пристрій

Перевірте, чи рівень заряду достатній 
(якщо пристрій не використовувався протягом 
тривалого часу, зарядіть його на більш ніж 
8 годин)

Неможливо зарядити 
пристрій

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

Пристрій раптово 
зупиняється через 10 
хвилин безперервної роботи 

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

Пристрій припиняє роботу 
після того, як відбувається 
блокування ротора 
масажної головки 

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

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.

Використання пристрою відповідно до рекомендацій може 
значно продовжити термін його служби 
Рекомендації: 

Попередження

Лише для використання всередині приміщень! 
Під час заряджання акумулятор повинен бути в добре 
вентильованому місці. 
Акумулятор необхідно утилізувати з метою безпеки. 
Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років 
та старше, а також особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими здібностями або з недоліком 
досвіду та знань, якщо вони знаходяться під 
спостереженням або інструктовані щодо безпечного 
використання приладу та усвідомлюють пов'язані з цим 
небезпеки. Не дозволяйте дітям гратись із приладом. 
Прибирання та обслуговування не повинні проводитися 
дітьми без нагляду. 
Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не грали з 
приладом. 
Пристрій має вбудований акумулятор, який неможливо 
вийняти чи замінити. Не розбирайте та не модифікуйте 
акумулятор.

Утилізація
Не викидайте цей пристрій разом із звичайними побутовими 
відходами, коли його експлуатаційний термін закінчився. 
Помістіть його у спеціально призначений сміттєвий контейнер 
або відправте до центру післяпродажного обслуговування, де 
фахівці виконають його утилізацію екологічно безпечним 
шляхом. 

Технічне обслуговування, чищення, зберігання, 
транспортування 
Чистіть пристрій вологим рушником і протріть насухо м'якою 
тканиною. 
Помістіть пристрій у надану пакувальну коробку під час 
зберігання чи транспортування. 
Цей пристрій слід зберігати в сухому, добре вентильованому 
місці, не схильному до впливу корозії. 
Пристрій повинен бути розміщений на висоті щонайменше 
250 мм від підлоги, максимальна кількість об'єктів на ньому 
має бути не більше ніж 5. 
Цей пристрій необхідно упаковувати та зберігати належним 
чином чином, якщо воно не використовується протягом 
тривалого часу. У цьому випадку пристрій слід заряджати 
кожні 6 місяців.
Цей пристрій можна перевозити в автомобілі, поїзді, морем 
або повітрям. 
Під час транспортування обережно та надійно закріпіть 
пристрій у вертикальному положенні, щоб уникнути 
пошкоджень через сильну вібрацію, удари, перекочування 
або падіння. 
Необхідно також вжити заходів щодо запобігання попадання 
вологи.
Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна 
викидати разом з іншими побутовими відходами по всій 
території ЄС. 

Щоб запобігти можливому збитку навколишнього 
середовища або здоров'ю людини внаслідок 
неконтрольованого видалення відходів, утилізуйте їх 
відповідально, щоб сприяти стійкому повторному 
використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути 
використаний пристрій, будь ласка, скористайтеся 
системою повернення та збору або зв'яжіться з 
роздрібним торговцем, у якого було придбано виріб. 
Вони можуть здати цей виріб на екологічно безпечну 
переробку.






