
Xiaomi Yunmai Massage Gun Pro Basic
Masszázspisztoly

Használati utasítás

Kérjük használat előtt olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.



A meghibásodás, az áramütés, a sérülés, a tűz, a halálesetek és a berendezés
károsodásának kockázatának csökkentése érdekében kérjük, használat előtt
figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben található összes kijelentést és
figyelmeztetést.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

1. A termék kiskorúak és sérült személyek általi használata szigorúan tilos.
Izomsérülés esetén a termék használata előtt konzultáljon orvosával.
2. Ne használja ezt a terméket nedves vagy piszkos bőrön. Ez a termék ruhával
fedett testrészeken használható. A felhasználók finoman nyomják rá ezt a
terméket a bőrre, mozgassák a különböző pontokon, hagyva, hogy az egyes
helyeken körülbelül 60 másodpercig maradjon.
3. Ne használja ezt a terméket a nyak feletti testrészeken, illetve olyan
testrészeken, ahol kevesebb az izom vagy csont. Ez a termék csak lágy
szöveteken használható, ha a felhasználó nem tapasztal fájdalmat vagy
mellékhatást.
4. Ne használja ezt a terméket zúzódásos, fájdalmas vagy egyéb tünetes
testrészeken.
5. Ne helyezzen idegen tárgyakat a termék szellőzőnyílásába.
6. Ne merítse a terméket vízbe. Ne engedje, hogy víz kerüljön a
szellőzőnyílásba.
7. Ne helyezze a terméket tűzbe vagy annak közelébe.
8. Ne dobja vagy ejtse le a terméket szándékosan.
9. Ne töltse újra a terméket a Yunmai által biztosított töltőn kívül más
eszközzel.
10. Ne szerelje szét a terméket.
11. Ujjak, haj vagy más testrészek beszorulhatnak a masszázsfej szárába és
hátoldalába. Ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen szorosan ezekkel a területekkel.
12. 8 év alatti gyermekek nem tisztíthatják és karbantarthatják a terméket
felügyelet nélkül.

Ne érintse meg ezt az alkatrészt, ha a gép be van kapcsolva anélkül,
hogy masszázsfejet szerelt volna fel, így elkerülheti a becsípődést.

Ne érintse meg ezt a részt, hogy elkerülje a becsípődést, ha a gép
nincs felszerelve masszázsfejjel.



Nyilatkozat

Azok, akiknél az alábbi körülmények bármelyike fennáll, használat előtt
konzultáljon orvosával.
1. Terhes nők
2. Pacemakert viselő
3. Nemrég műtéten esett át
4. A gerincek, ízületek vagy csontok rendellenességei
5. Más betegségek által okozott szövődmények (például neuropátia vagy
retinakárosodás)

A jelenlegi kutatások a vibrációs tréning speciális egészségügyi állapotokra
gyakorolt   hatásával foglalkoznak, és csökkenthetik a fent említett
ellenjavallatok körét. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a kezelés és
a vibrációs tréning kombinációja sok esetben terápiaként is szolgál. Az ilyen
megközelítést azonban orvosoknak, szakértőknek vagy terapeutáknak kell
javasolniuk, vagy az ő jelenlétében kell elvégezniük.

Óvintézkedések

1. A töltés befejezése után húzza ki a töltőt.
2. Ne használja a terméket feltöltött állapotban.
3. Kérjük, használja a terméket az utasításoknak megfelelően.
4. Minden használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék megfelelően
használható-e a használati utasításban leírt kezelési módoknak megfelelően.

Termékáttekintés

Masszázsfej

Masszázspisztoly test

Bekapcsolás kijelző
Fokozatjelző

Be/Kikapcsoló gomb

Töltőport



Kerek fej Golyó alakú fej Lapos fej U alakú fej

Főként nagy
izomcsoportokra

használják

Főként a mély
szövetek elérésére

használják

Főként az izmok
megnyugtatására és

kisimítására
használják

Főként a nyak, a
gerinc és az Achilles-
ín mindkét oldalán

használják

Használat

1. Sebességjelző: az 1-es fokozattól 3-ig.

2. Tápfeszültség jelző

Ha a jelzőfény fehérre
vált, az akkumulátor
töltöttsége 20% vagy
annál nagyobb. 20%
vagy annál nagyobb.

Amikor a jelzőfény pirosra vált, az
akkumulátor töltöttsége kevesebb,
mint 20%, kérjük, időben töltse fel. (A
töltés folyamatában, ha a jelzőfény
fehéren villog, az azt jelenti, hogy a
termék töltődik; ha a fehér fény
folyamatosan világít, akkor a termék
töltődik; ha a fehér fény folyamatosan
világít, azt jelenti, hogy a termék
teljesen fel van töltve )

Ha a jelzőfény pirosan
villog, az akkumulátor
töltöttsége kevesebb,
mint 5%, és a termék
leáll.

Bekapcsolás kijelző
Fokozatjelző

Be/Kikapcsoló gomb



3. BE/KI gomb

1.

A BE/KI gomb 2 másodperces lenyomása és nyomva tartása után a termék bekapcsol,
és a tápellátás jelző és a sebességfokozat-jelző egyidejűleg világít, hogy alapértelmezés
szerint az 1-es fokozatba kapcsoljon.
Ezután nyomja meg az ON/OFF gombot a 2. sebességfokozatba való belépéshez, majd
a 3., a semleges (készenléti) és az 1. sebességfokozatba, ha az előző művelet után újra
és újra megnyomja, körbe megy tovább.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a leállításhoz bármely módban.

3.
Semleges (készenléti) állapotban a termék automatikusan leáll, ha 15 másodpercig nem
működik. le, ha 15 másodpercig nem történik művelet.

4.
A termék 10 perces folyamatos használat után intelligens kikapcsolásvédelmi módba
lép. Ebben az esetben indítsa újra a terméket, ha használnia kell.

Masszázsfej összeszerelése

Kerek fej Golyó alakú fej Lapos fej U alakú fej

Notes: The red solid line in the figure is the line for alignment, which is bright black in the actual product.
When assembling or replacing the massage head, please insert the massage head directly into the mouth
of the fascial gun until the line for alignment coincides with the mouth (as shown in the figure); when
replacing the massage head, pull out the massage head directly.



Töltés

A töltőcsatlakozó a masszázspisztoly fogantyújának alján található.

1. Az első használat előtt töltse fel teljesen a termék akkumulátorát.
2. Újratöltéskor csatlakoztassa a 26 V-os adapter egyenáramú interfészét az
akkumulátor töltő interfészéhez, és csatlakoztassa az AC kábelt egy 100-240
V-os hálózati aljzatba.
3. Ha a termék tápellátásjelzője rendszeresen villog, az azt jelenti, hogy a
termék töltődik.
4. Ha a tápfeszültség jelző folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy a termék
teljesen fel van töltve.
5. Az akkumulátor bármikor és bármilyen teljesítményszinten tölthető, és a
termék töltés közben nem indítható el.
6. Ha a tápfeszültség jelző pirosra vált, töltse fel.

Specifikáció

Név YUNMAJ Fascia Massage Gun Pro
Modell YMJM-551S
Nettó tömeg 1 kg
Bemeneti feszültség 100-240V-50/60Hz
Interfész típusa DC, 26V =1A
Akkumulátor kapacitása 2600mAh
Intenzitás fokozatok 3 fokozat beállítása
Töltési idő Kb. 4 óra
Tápellátási mód Újratölthető Li-ion akkumulátor
Alkalmazható környezet 0-40°C
Mérete 183 X 230 X 71 mm
Alkalmazható életkor 18 év feletti felnőttek (kivéve a terhes nőket)

Töltőport Töltőkábel



Gyakran Ismételt Kérdések

Hiba típusa Hiba oka Megoldás

Indítási hiba

Magas hőmérséklet: Ha 40°C
feletti környezetben használják, a
védőpisztoly túlmelegedés elleni
védelmet válthat ki, ami a
védőpisztoly normál indítási
hibáját okozhatja.

Használat előtt 2 órára 40°C alatti
környezetbe helyezze a
védőpisztolyt.

Az akkumulátor kapacitása "0":
Ha az akkumulátor lemerült, és a
felhasználó hosszabb ideig nem
tölti, az akkumulátor lemerülés
elleni védelmet indít el, amelyet
együttesen túlmerülés elleni
védelemnek nevezünk. A
masszázspisztoly nem tud
normálisan működni, ha ekkor
indítja el.

Tartsa kikapcsolva a védőpisztolyt,
majd csatlakoztassa a töltőt
(tápadapter), és a homlokpisztoly
automatikusan töltési állapotba
kerül. Amikor teljesen feltöltődött,
húzza ki a töltőt, és a védőpisztoly
normálisan működhet.

Töltési hiba

Magas hőfok a
masszázspisztolynál: Ha a pisztoly
testének hőmérséklete túl magas,
nem tölthető, ha a töltőhöz van
csatlakoztatva.

Töltés előtt 2 órára helyezze a
védőpisztolyt 40°C alatti
környezetbe.

Magas töltőhőmérséklet: Ha a
védőpisztolyt 40°C feletti
környezetben töltik, a hálózati
adapter túlmelegedés elleni
védelmet válthat ki, ami a
védőpisztoly normál töltési
hibáját okozhatja.

Töltés előtt 2 órára helyezze a
védőpisztolyt 40°C alatti
környezetbe.

Masszázspisztoly működésének hibaelhárítása

Hiba leírása Hibaelhárítás

1. A masszírozófej kicsúszik és
leesik

Ellenőrizze, hogy a masszázsfej a
helyére van-e szerelve (lásd a kezelési
útmutató

2. A termék nem indítható

Ellenőrizze, hogy elegendő-e az
áramellátás (ha a terméket hosszabb
ideig nem használta, kérjük töltse 8
óránál tovább)

3. A termék nem tölthető Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó és
a tápegység a helyére van-e dugva.



4. A termék 10 perc folyamatos
működés után hirtelen leáll

Ez a jelenség normális, mivel a hosszú
távú működésvédelem beállítása
okozza, amely üzemből készenléti
üzemmódba vált át. És a termék rövid
lenyomással újraindítható (lásd az
utasítások 4. oldalát a konkrét
műveletekre vonatkozóan)

5. A termék leáll, miután a
masszírozófej a reteszelt rotor
jelenségével találkozik

Ez a jelenség normális, mivel a
rendellenes működés elleni védelem
beállítása okozza, amely működésből
készenléti módba vált át. És a termék
rövid lenyomással újraindítható (lásd
az utasítások 4. oldalát a konkrét
műveletekre vonatkozóan)

A termék észszerű használatával hatékonyan meghosszabbítható az
élettartama

Javaslatok:
1. Használat közben figyeljen rá, hogy ne ejtse le a terméket.
2. Tartsa a maximális folyamatos üzemidőt 30 percnél rövidebb ideig.
3. Kérjük, minden második hónapban töltse fel a terméket, ha hosszabb ideig
nem használja.

Hulladékkezelés

Ne dobja ki ezt a készüléket az általános háztartási hulladékkal együtt.
Helyezze a kormány által kijelölt hulladékgyűjtőbe, vagy küldje vissza az
értékesítés utáni szervizbe, ahol a dolgozók környezetbarát módon dobják el.

Karbantartás, Tisztítás, Tárolás, Szállítás

1. Tisztítsa meg a készüléket egy nedves törülközővel, majd törölje szárazra
egy puha ruhával.
2. Tárolás vagy utazás közben helyezze a készüléket a csomagolódobozba.
3. Ezt az eszközt száraz, jól szellőző és nem korrozív helyen kell tárolni. Az
eszközt a padlótól legalább 250 mm-re kell elhelyezni, és a tetején lévő
rétegek száma legfeljebb 5 lehet.



4. Ezt az eszközt megfelelően be kell csomagolni és tárolni, ha hosszabb ideig
nem használja. Ilyen körülmények között a készüléket 6 havonta egyszer fel
kell tölteni.
5. Ez az eszköz szállítható autóval, vonattal, tengeren vagy légi úton.
6. Szállítás közben ezt az eszközt óvatosan kell kezelni, és jól rögzíteni kell
függőleges helyzetben, hogy elkerülje az erős vibráció, ütközés, gurulás vagy
leesés okozta károsodást. Vízszigetelő intézkedéseket is be kell tartani.

Az alkatrészek
neve

Veszélyes és mérgező anyagok

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE)
Borítás 0 0 0 0 0 0
Áramköri lap
összeállítás

x 0 0 0 0 0

Fém alkatrészek 0 0 0 0 0 0
Gumi alkatrészek 0 0 0 0 0 0
Adapter x 0 0 0 0 0
Csatlakozó
vezeték

0 0 0 0 0 0

Kormánymarkolat 0 0 0 0 0 0

Ez a táblázat az 5J/T 11364 szabványnak megfelelően lett összeállítva: Az
áramköri kártya a nyomtatott áramköri lap részeiből áll, mint például
ellenállások, kondenzátorok, integrált áramkörök, csatlakozók.

0: Ez azt jelenti, hogy a készülék homogén anyagaiban lévő veszélyes anyagok
tartalma a GB/T26572-ben meghatározott határértéken belül van.

X : Ez azt jelenti, hogy a készülék egyes homogén anyagaiban lévő veszélyes
anyagok tartalma meghaladja a GB/T26572-ben meghatározott határértéket.

Útmutató - védje a környezetet

A készülékben található veszélyes anyagok vagy elemek nem szivárognak ki,
ha a készüléket a kézikönyvben megadott feltételek szerint használják. A
készülék 10 évig használható anélkül, hogy bármilyen környezetszennyezést
vagy súlyos károkat okozna az emberi szervezetben vagy tulajdonban.



Masszázs pozíció

Számozás Név Időtartam (másodperc) Gyakoriság
(alkalom)

1 Orsócsonti csuklófeszítő
izom (hosszú/rövid) 5-10 s 2

2 Karorsói izom 10-15 s 3
3 Háromfejű karizom 15-20 s 3
4 Deltaizom 12-20 s 3
5 Feszítőizom 5-10 s 2
6 Felületes ujjhajlító izom 10-15 s 3
7 Karizom 12-20 s 3
8 Kétfejű karizom 12-20 s 3
9 Felkar bicepsz izma 12-20 s 3

Számozás Név Időtartam (másodperc) Gyakoriság
(alkalom)

1 Tövis feletti izom 10-15 s 3
2 Tövis alatti izom 10-12 s 2
3 Kis/Nagy görgetegizom 10-12 s 2
4 Háromfejű karizom 15-20 s 3
5 Trapézizom felső része 15-20 s 3
6 Trapézizom középső része 15-20 s 3
7 Nagy rombuszizom 20-30 s 3
8 Trapézizom alsó része 15-20 s 3

Javaslatok: Masszírozza az izmokat középről mindkét oldalra és felülről lefelé.



Számozás Név Időtartam (másodperc) Gyakoriság (alkalom)
1 Széles hátizom 30-60 s 4
2 Gerincfeszítő izom 30-60 s 4
3 Négyszögű ágyékizom 20-30 s 2
4 Széles ágyéki pólya 40-60 s 3
5 Nagy horpaszizom 20-30 s 3
6 Középső farizom 30-60 s 4
7 Piriformis (körteképű izom) 60-90 s 1
8 Nagy farizom 30-60 s 4

Javaslat: Masszírozza az izmokat középről mindkét oldalra és felülről lefelé. Ha nagy izomcsoportokat masszíroz,
mozgassa az eszközt az izom mentén.

Számozás Név Időtartam (másodperc) Gyakoriság (alkalom)
1 Négyfejű combizom 30-45 s 2
2 Combpólyafeszítő izom 15-20 s 2
3 Négyszögű ágyékizom 20-30 s 2
4 Karcsúizom 10-15 s 2
5 Középső lábikra izom 20-30 s 3
6 Gázlóizom 20-30 s 3
7 Szabóizom 30-45 s 1
8 Belső vaskosizom 30-45 s 2
9 Egyenes combizom 30-45 s 2
10 Kétfejű térdhajlító izom 20-30 s 3
11 Féliginasizom 20-30 s 3
12 Félhártyás izom 20-30 s 3

Javaslatok: Masszírozza az izmokat fentről lefelé.



Számozás Név Időtartam (másodperc) Gyakoriság (alkalom)
1 Középső lábikra izom 20-30 s 3
2 Gázlóizom 20-30 s 3
3 Talpi bőnye 20-30 s 3
4 Elülső sípcsonti izom 10-15 s 2
5 Hosszú szárkapcsi izom 15-20 s 2
6 Rövid szárkapcsi izom 15-20 s 2

Javaslatok: Masszírozza az izmokat fentről lefelé.

Jótállási feltételek

A jótállási feltételekbe ütközőnek minősülnek az alábbiak, amelyek miatt a
követelés nem ismerhető el:

A terméket a rendeltetésétől eltérő célra használja, vagy nem tartja be a
termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó
utasításokat.
A termékben természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a
vásárló hibájából mechanikai sérülés (pl. szállítás közben, nem megfelelő
módon történő tisztítás stb.) okozott kár.
A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és elöregedése
használat közben (például akkumulátorok stb.).
Kedvezőtlen külső hatásoknak való kitettség, mint például napfény és egyéb
sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolás, tárgyak
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behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség
(beleértve a villámlást is), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és ennek a
feszültségnek a nem megfelelő polaritása, vegyi folyamatok, pl. tápegységek
stb.
Ha valaki olyan módosításokat, módosításokat, változtatásokat hajtott végre a
tervezésben vagy adaptációban, amelyek a termék funkcióit megváltoztatták
vagy kiterjesztették a megvásárolt kivitelhez vagy nem eredeti alkatrészek
használatához képest.

EU megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya:
Cím: Masszázspisztoly
Modell / Típus: Yunmai Pro Basic

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető
követelményeknek való megfelelés igazolására használt szabvány(ok)nak
megfelelően tesztelték:
számú (EU) 2014/53/EU irányelv
számú (EU) 2014/35/EU irányelv
(EU) 2011/65/EU számú irányelv, módosított 2015/863/EU

Hulladékkezelés

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU-irányelv
(WEEE – 2012/19 / EU) értelmében ezt a terméket nem szabad normál
háztartási hulladékként kezelni.
Ehelyett át kell adni az újrahasznosítható hulladékot egy nyilvános
gyűjtőhelyen. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít
megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges
negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz
vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen
ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga
után.


