
Правильно, щоб ручки
були вище талії.

Інструкція користувача 

Інформація про Продукт 
Дякуємо, що вибрали скакалку YUNMAI. 

Ручки для скакалки

Тонкий сталевий трос

Товстий сталевий трос

Вага
(виключно

 для типу ваги)

Запасна гумка Стрічка Захисна 
трубка для

мотузки

Збірка
1. Зніміть захисний ковпачок зі сталевого дроту та вставте 
кабель у захисну трубку для мотузки 
 

2. Послабте гвинт у верхній частині ручки скакалки та 
дістаньте кабель через отвір.   

3. Поверніть захисний ковпачок на трос і закрутіть гвинт у 
верхній частині рукоятки скакалки.
  

Коригування
1. Поставте ноги разом і наступіть на мотузку. Візьміться за 
ручку та підніміть її вище талії, щоб перевірити довжину 
мотузки. Потім перемістіть трубку для захисту мотузки в 
середину мотузки. 
 

2. Послабте гвинт у верхній частині ручки скакалки та 
відрегулюйте довжину скакалки. Після цього кроку 
закрутіть гвинт. 

Заміна гумової стрічки
1. Видалення використаної стрічки. 
1-1 Зніміть гумку на верхній частині. 

1-2 Знявши смужку з використаної стрічки, відклейте стрічку. 

1-3 Якщо двостороння клейка стрічка відпаде, приклейте 
до двосторонньої клейкої стрічки дві смужки, як показано 
на малюнку. 



2. Заміна стрічки 
2-1 З деякою силою намотайте стрічку від низу до верху. 

2-2 Відріжте непотрібну стрічку. 

2-3 Намотайте стрічку і закріпіть її смужкою. Після цього 
надіньте на нього силіконову гумку. 
 

Правильна поза для стрибків зі скакалкою: 
Станьте, розслабивши тіло, одну ногу трохи подавши 
вперед. Покладіть лікті близько до тіла і розтягніть 
передпліччя в обидві сторони. Покрутіть рукоятку зап’ястям і 
трохи зігніть коліна після початку стрибка. Будь ласка, не 
торкайтеся землі п'яткою або всією підошвою. 

Як встановити або зняти вагу: 
1. Закрутіть ковпачок у нижній частині ручки. 
2. Після встановлення/виймання гирі закрутіть нижню 

Загальні поради 
1. Будь ласка, носіть амортизуюче спортивне взуття, щоб краще 
захистити щиколотки та підошви. 
2. Будь ласка, зробіть кілька вправ на розтяжку до і після стрибків, 
особливо розтягуйте ноги, щоб полегшити біль у м’язах. 
3. Будь ласка, намагайтеся виконувати вправи на не надто м’якій чи 
твердій поверхні, наприклад на газоні, пластиковому спортивному 
майданчику та спортивному залі. Тверда місцевість збільшить опір 
мотузки, яка швидко зношується. 
4. Будь ласка, намагайтеся грати на порожньому місці, щоб не 
нашкодити іншим людям. 

Гарантійні умови
Зобов’язання YUNMAI щодо післяпродажного обслуговування: ми 
суворо виконуємо «Три гарантії» відповідно до Закону Китайської 
Народної Республіки про захист прав та інтересів споживачів і Закону 
Китайської Народної Республіки про якість продукції. Послуга 
передбачає, що ви можете користуватися правом ремонту, заміни та 
повернення товару відповідно до цього положення з ваучером, який 
необхідний для ремонту, заміни та повернення. 
Протягом 7 днів із дати покупки цей продукт виходить з ладу через не 
людський фактор, Yunmai пропонує безкоштовне повернення або 
ремонт, в залежності від аналізу Центру післяпродажного 
обслуговування Yunmai. 
Протягом 8-15 днів із дати покупки цей продукт не підлягає оплаті на 
нелюдський фактор Yunmai пропонує безкоштовну заміну або ремонт 
послуги, в залежності від аналізу центру післяпродажного 
обслуговування Yunmai. 
Протягом 8-15 днів із дати покупки цей продукт не підлягає оплаті на 
нелюдський фактор, Yunmai пропонує або в залежності від ремонтних 
послуг на основі аналізу Центру післяпродажного обслуговування 
Yunmai. 

Положення про відсутність гарантії 
Наступні обставини (включаючи, але не обмежуючись ними) виходять 
за рамки послуги «Три гарантії»: 
Пошкодження виробу, спричинені використанням та обслуговуванням 
не відповідно до вимог Інструкції. 

Пошкодження, спричинені людиною (наприклад, розбиття або 
демонтаж) 
Відсутність ваучера «Три гарантії» або відсутність дійсного 
рахунку-фактури, закінчення терміну дії послуги «Три гарантії».

Технічні характеристики продукції
Назва виробу: скакалка YUNMAI (Ваговий тип/Звичайний тип) 
Модель продукту: YMHR-P701/YMHR-P702 
Розмір ручки: 35х35х160 мм 
Сталевий трос: 3м 
Основні матеріали: ПП, ПВХ, вуглецева сталь 
Виконавчий стандарт: Q/YM 006-2018 
Походження: Сучжоу, провінція Цзянсу 
Пакувальний лист: одна пара ручок, трос із сталевого дроту 3,4 мм, 
трос із сталевого дроту 2,5 мм, одна пара запасної гумової стрічки, 
стрічка для гумової стрічки x2, портативна сумка x1, інструкція з 
використання x1, сумка із запасною вагою x1, одна пара гир 
(виключно для типу ваги) 

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.iyunma.com 
Facebook: @yunmaipr 
Instagram: @yunmaiglobal 
Виробник: ShenZhen YUNMAI Technology Co., Ltd 
Адреса: кімната A, поверх 19, будівля штаб-квартири Chiwan, No.8 
Chiwan Sixth Road, район Nanshan, Shenzhen.



Желательно, чтобы ручки
были выше талии.

Инструкция пользователя

Информация о товаре
Благодарим вас за выбор скакалки YUNMAI.

Ручки для скакалки

Трос из тонкой
стальной проволоки

Трос из тонкой
стальной проволоки

Вес
(исключительно
для типа веса)

Запасная
резинка

Лента Трубка для
защиты
веревки

Сборка
1. Снимите защитный колпачок со стального троса и вставьте 
трос в защитную трубку троса. 

2. Ослабьте винт на верхней части ручки скакалки и 
достаньте кабель через отверстие.  

3. Наденьте защитный колпачок обратно на трос и закрепите 
винт на верхней части ручки скакалки. 
  

Корректирование
1. Поставьте ноги вместе и наступите на веревку. Возьмитесь 
за ручку и поднимите ее выше талии, чтобы проверить длину 
веревки. Затем переместите защитную трубку веревки на 
середину веревки. 
 

2. Ослабьте винт на верхней части ручки скакалки и 
отрегулируйте длину скакалки. После этого шага затяните 
винт. 

Замена резиновой ленты
1. Удаление использованной ленты. 
1-1 Снимите резиновую ленту сверху.

1-2 После удаления полоски на использованной ленте 
отклейте ленту. 

1-3 Если двусторонняя клейкая лента отклеится, прикрепите 
две полоски к двусторонней клейкой ленте в качестве 
подложки, как показано на рисунке. 



2. Замена ленты 
2-1 Намотайте ленту снизу вверх с некоторым усилием. 

2-2 Отрежьте ненужную ленту. 

2-3 Намотайте ленту и закрепите полоской. После этого 
наденьте на него силиконовую резинку. 

Правильная поза для прыжков со скакалкой:
Встаньте, расслабив тело и немного выдвинув одну ногу 
вперед. Прижмите плечи к телу и вытяните предплечья в обе 
стороны. Покрутите ручку запястьем и немного согните 
колено после того, как начнете прыгать. Пожалуйста, не 
касайтесь земли пяткой или всей подошвой.

Как установить или снять вес: 
1. Закрутите колпачок в нижней части ручки. 
2. После установки/снятия груза завинтите нижнюю крышку. 

Общие советы
1. Пожалуйста, носите амортизирующую спортивную обувь, чтобы 
лучше защитить лодыжки и подошвы. 
2. Пожалуйста, сделайте несколько упражнений на растяжку до и 
после прыжков, особенно на растяжку ног, чтобы облегчить боль в 
мышцах. 
3. Пожалуйста, старайтесь тренироваться на не слишком мягкой или 
твердой поверхности, например, на газоне, пластиковой спортивной 
площадке или в спортзале. Жесткая местность увеличивает 
сопротивление веревки и она быстро изнашивается. 
4. Пожалуйста, старайтесь играть на пустом месте, чтобы не 
навредить другим людям. 

Гарантийные условия
Обязательство послепродажного обслуживания YUNMAI: мы строго 
выполняем «Три гарантии» в соответствии с Законом Китайской 
Народной Республики о защите прав и интересов потребителей и 
Законом Китайской Народной Республики о качестве продукции. 
Услуга включает в себя то, что вы можете пользоваться правом на 
ремонт, замену и возврат товара в соответствии с настоящим 
положением с ваучером, который необходим для ремонта, замены и 
возврата. 
В течение 7 дней с даты покупки этот продукт выходит из строя из-за 
нечеловеческого фактора, Yunmai предложит бесплатные услуги по 
возврату или ремонту, в зависимости от анализа Центра 
послепродажного обслуживания Yunmai. 
В течение 8-15 дней с момента покупки этот продукт выйдет из строя 
из-за нечеловеческого фактора, Yunmai предложит бесплатную 
замену или ремонт услуги, в зависимости от анализа Центра 
послепродажного обслуживания Yunmai. 
В течение 8-15 дней с момента покупки этот продукт выйдет из строя 
из-за нечеловеческого фактора, Yunmai предложит ремонтные 
услуги, в зависимости от анализа из центра послепродажного 
обслуживания Yunmai. 

Негарантийные условия 
Следующие обстоятельства (включая, но не ограничиваясь) выходят 
за рамки услуги «Три гарантии»: 

Повреждения изделия, вызванные использованием и обслуживанием 
не в соответствии с требованиями Инструкции. 
Искусственные повреждения (такие как разбить или разобрать) 
Отсутствие ваучера «Три гарантии» или отсутствие действительного 
счета-фактуры, истечение срока действия услуги «Три гарантии». 

Характеристики продукта 
Название продукта: скакалка YUNMAI (тип веса/нормальный тип) 
Модель продукта: YMHR-P701 / YMHR-P702 
Размер ручки: 35x35x160 мм 
Стальной трос: 3 м 
Основные материалы: ПП, ПВХ, углеродистая сталь. 
Исполнительный стандарт: Q/YM 006-2018 
Происхождение: Сучжоу, провинция Цзянсу. 
Упаковочный лист: одна пара ручек, трос из стальной проволоки 3,4 
мм, трос из стальной проволоки 2,5 мм, одна пара запасной 
резиновой ленты, полоска для резиновой ленты x2, переносная сумка 
x1, инструкция по применению x1, сумка для запасных грузов x1, одна 
пара грузов (исключительно для типа веса). 

Пожалуйста, посетите www.iyunma.com для более подробной 
информации 
Фейсбук: @yunmaipr 
Инстаграм: @yunmaiglobal 
Производитель: ShenZhen YUNMAI Technology Co., Ltd. 
Адрес: Комната A, этаж 19, здание штаб-квартиры Chiwan, No.8 
Chiwan Sixth Road, район Наньшань, Шэньчжэнь.
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