
Yunmai Fascia Masszázspisztoly

Használati Útmutató



Köszönjük, hogy megvásárolta a YUNMAI Fascia Massage Gun Slim Elegant készüléket.
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

A jövőbeni hivatkozás érdekében kérjük, győződjön meg arról, hogy ezt a kézikönyvet
megfelelően őrizte meg.

Alkalmazási kör:
A termék használható fizioterápiás masszázshoz edzés előtt és után.
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FONTOS!
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 nyilatkozatot és
figyelmeztetést.

1. Tiltások
01. A termék kiskorúak és sérült személyek általi használata szigorúan tilos.
Izomsérülés esetén a termék használata előtt konzultáljon orvosával.
02. Ne használja ezt a terméket nedves vagy piszkos bőrön. Ez a termék ruhás
területeken használható. A felhasználók finoman megnyomhatják ezt a terméket a
bőrön, mozgathatják a különböző pontokon, hagyva, hogy az egyes helyeken
körülbelül 60 másodpercig maradjon.
03. 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.
04. Ne használja ezt a terméket zúzódásokkal, fájdalommal vagy mellékhatásokkal
járó testrészeken.
05. Ne helyezzen idegen tárgyakat a termék szellőzőnyílásába.
06. Ne merítse vízbe a terméket. Ne engedje, hogy víz
lépjen be a szellőzőbe.
07. Ne helyezze a terméket tűzforrásba vagy közelébe.
08. Ne dobja vagy ejtse le a terméket szándékosan.
09. Ne töltse újra a terméket más töltővel, mint a
a YUNMAI által biztosított.
10.Ne szerelje szét a terméket.
11. Ujjak, haj vagy más testrészek beszorulhatnak a masszázsfej szárába és hátuljába.
Ne érintkezzen szorosan ezekkel a területekkel.
12. 8 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. Gyermekeknek nem szabad
használja, tisztítsa és tartsa karban a terméket felügyelet nélkül.
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2. Nyilatkozat
Azok, akiknél az alábbi állapotok bármelyike   fennáll, használat előtt
konzultáljon orvosával.
01. Terhes nők
02.Pacemaker viselő
03. Nemrég műtéten esett át
04. A gerincek, ízületek vagy csontok rendellenességei
05. Más betegségek által okozott szövődmények (például neuropátia vagy
retinakárosodás)

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

3. Óvintézkedések
01. A töltés befejezése után húzza ki a töltőt.
02. Ne használja a terméket feltöltött állapotban.
03. Kérjük, kövesse a termék használati utasítását.
04. Minden használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék megfelelően
használható-e a használati utasításban leírt kezelési módoknak megfelelően.

Ne érintse meg ezt az alkatrészt, hogy elkerülje a
becsípődést, ha a gép be van kapcsolva anélkül, hogy a
masszázsfej fel van szerelve.

Ne érintse meg ezt az alkatrészt, hogy elkerülje a
becsípődést, amikor a gép be van kapcsolva, és fel van
szerelve a masszázsfej.
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Termék bemutatása

Sebességjelző

BE/KI gomb

Teljesítményjelző

Töltő port

Masszázsfej

Kerek fej
Főleg nagy izomcsoportokhoz

Lapos fej
Főleg izomrészek ellazítására
és formálására szolgál

U-alakú fej
Főleg a nyakra, a gerinc
mindkét oldalára és az
Achilles-ínekre használják.

Golyó fej
Főleg a mély szövetekhez
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Felhasználási módszer
Működés

1. Sebességjelző: 3 sebesség a standard módhoz, 2 sebesség a masszázs módhoz
2. Be/Kikapcsoló gomb:
1) Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 2 másodpercig, amíg a „bekapcsolás” és az
„üzemmód” visszajelző világít. 5 mód van az izmok ellazítására. Rövid
megnyomással válthat az 1-3 standard üzemmód és az 1-2 masszázs mód között.
A Masszázspisztoly rövid megnyomásával készenléti üzemmódba lép a 2.
masszázsmód után.
2) Nyomja meg hosszan a kikapcsoláshoz bármely módban.
3) Készenléti üzemmódban, 15 másodpercig tartó működés nélkül a termék
bekapcsol
kikapcsolni.
4) A termék 10 perces folyamatos használat után intelligens kikapcsolásvédelmi
módba lép. Indítsa újra a terméket, ha használnia kell.

3. Be/Kikapcsoló gomb:
1) Ha a jelzőfények mind világítanak, a banerypower 100%.
2) Ha három jelzőlámpa világít, az akkumulátor töltöttsége 65%-80%. 3) Ha két
jelzőlámpa világít, az akkumulátor töltöttsége 40%-60%.
4) Ha az egyik jelzőfény világít, az akkumulátor töltöttsége 20-35%.
Az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni, ha csak egy jelzőfény világít. (Ha az
akkumulátor töltődik, a jelzőfények rendszeresen villognak.
Ha minden jelzőfény világít, akkor teljesen fel van töltve.)

Fokozatjelző

Be/Kikapcsoló gomb Tápellátás jelző
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Megjegyzés: A masszázs üzemmód indításakor a motor fordulatszáma szinuszos
ingadozás alatt áll. Ez a folyamat gyorsulás és lassulás szélhangját fogja produkálni,
ami normális.

Masszázsfej összeszerelése

Megjegyzések: Az ábrán látható piros folytonos vonal az igazítási vonal, amely a
tényleges termékben élénk fekete.
A masszázsfej összeszerelésekor vagy cseréjekor kérjük, helyezze be a
masszírozófejet közvetlenül a masszázspisztoly szájába, amíg az igazítási vonal
egybe nem esik a szájjal (az ábrán látható módon);
a masszázsfej cseréjekor közvetlenül húzza ki a masszázsfejet.

Kerek fej Golyó fej Lapos fej U-alakú fej



6

Töltés

A töltőcsatlakozó a masszázspisztoly markolatának alján található.

Töltő port USB kábel

1. Kérjük, töltse fel teljesen a masszázspisztolyt az első használat előtt.
2. A töltő bemeneti feszültsége 100-240 V.
3. Amikor a masszázspisztoly töltődik, a tápfeszültség jelzőfény folyamatosan villog.
4. Amikor a masszázspisztoly teljesen feltöltődött, a teljesítményjelzők mind
világítanak.
5. Az akkumulátor bármikor és bármilyen teljesítményszinten tölthető. A terméket
töltés közben nem lehet elindítani.
6. Ha csak egy jelzőfény világít, az akkumulátor lemerült. Kérjük, töltsön fel.

Tartozékok bemutatása

Helyezze be a
masszázsfejet

Helyezze be a
masszázspisztolyt

Töltőport

Tároló töltőbázis
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Bemutatás

1. Helyezze be a masszázspisztolyt és a masszírozófejeket a tároló töltőaljzatba.

2. A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábelt a tároló töltőaljzathoz.

Töltőport
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A kivehető zselé bemutatása

A töltőtalp alatt két zselé található. A felhasználó eltávolíthatja a rajta lévő műanyag
lapot, és a töltőalapot tiszta felületre ragaszthatja. (A zselé kivehető, mosható és
többször használható.)

Megjegyzés:

Ne helyezze a töltőalapot a rámpára vagy a szélekre, nehogy a masszázspisztoly
leessen és megsérüljön.
Ne ragassza a töltőalapot a poros helyre, ellenkező esetben a zselé tapadóssága
megváltozik.

Kivehető zselé tisztítása

1. Ha a gél nem ragadós, akkor egy kis vízzel áttörölheti, és árnyékban száríthatja.
2. Ne törölje le papírral, törülközővel vagy más olyan tárggyal, amelyről könnyen
leesik a morzsa.
3. A rövidzárlat elkerülése érdekében ne mossa le a töltőalapot.

Alapvető paraméterek

Név: YUNMAI Fascia Massage Gun SE Típus: MV-FG-0308
Nettó tömeg: 0,84 kg Bemeneti feszültség: 100-240V~S0/60Hz
Interfész típusa: DC, 19V::: lA Akkumulátor kapacitása: 2900 mAh
Intenzitás fokozatok: 5 fokozat Töltési idő: kb 4 óra
Tápellátás módja: Újratölthető Li-ion
akkumulátor

Alkalmazható környezeti hőmérséklet:
0-40°C

Mérete: 179 x 60 x 236 mm Alkalmazható életkor: 18 év feletti
felnőttek (kivéve terhes nők)
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Gyakran Ismételt Kérdések

Indítási hiba
1. Magas hőmérséklet:
Ha 40°-nál magasabb hőmérsékletű környezetben használják, a szalagos
masszázspisztoly túlmelegedés elleni védelmet válthat ki, és nem kapcsol be.
Megoldás:
Használat előtt helyezze a masszázspisztolyt 40°C alatti környezetbe 2 órára.
2. Az akkumulátor kapacitása "O":
Ha az akkumulátor lemerült, és a felhasználó hosszabb ideig nem tölti, az
akkumulátor lemerülő töltés elleni védelmet indít el, amelyet összefoglalóan
túlmerülés elleni védelemnek nevezünk.
A masszírozópisztoly nem tud megfelelően működni, ha ekkor indítja el.
Megoldás:
Tartsa kikapcsolva a masszázspisztolyt, és csatlakoztassa az áramforráshoz.
A masszázspisztoly automatikusan töltési állapotba lép.
Amikor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt, és a masszázspisztoly normálisan
működhet.

Töltési hiba
1. A masszázspisztoly túlmelegedése:
Ha a masszázspisztoly hőmérséklete túl magas, nem lehet feltölteni.
Megoldás:
Töltés előtt helyezze a masszázspisztolyt 40°C alatti környezetbe 2 órára.
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A termék ésszerű használata hatékonyan meghosszabbíthatja annak élettartamát

Javaslatok:
1. Ne dobja és ne dobja el a terméket.
2. Tartsa a maximális folyamatos üzemidőt 30 perc alatt.
3. Kérjük, félévente töltse fel a terméket, ha hosszabb ideig nem használja.

Masszázspisztoly működési
hibaelhárítása
Hiba leírása Hibaelhárítás
1. A masszázsfej kicsúszik és leesik Ellenőrizze, hogy a masszírozófej a

helyére van-e szerelve (lásd a kezelési
útmutató 5. oldalát)

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

3. A termék nem tölthető fel 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 módba vált át.
A termék rövid üzemű megnyomásával
újraindítható (lásd az utasítások 4.
oldalát az adott művelethez)

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 kapcsol. A termék
újraindítható a reteszelt rotoros
nyomással. (lásd az utasítások 4. oldalát
az adott művelethez)

Újrahasznosítás

Ne dobja ki ezt a készüléket az általános háztartási hulladékkal együtt, amikor az
élettartama végén jár. Helyezze a kormány által kijelölt hulladékgyűjtőbe.
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1. Karbantartás, tisztítás, tárolás, szállítás
01. Tisztítsa meg a készüléket egy nedves törülközővel, és törölje szárazra egy puha
ruhával.
02. Tárolás vagy utazás közben helyezze a készüléket a mellékelt csomagolódobozba.
03. 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.
04. Ezt az eszközt megfelelően be kell csomagolni és megfelelően tárolni, ha
hosszabb ideig nem használja.
Ilyen körülmények között a készüléket 6 havonta egyszer fel kell tölteni.
05. Ez az eszköz szállítható autóval, vonattal, tengeren vagy légi úton.
06. 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.

2. A benne lévő veszélyes anyagok neve és tartalma

Név

Veszélyes és mérgező anyagok

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) (PBB) (PBDE)

Héj 0 0 0 0 0 0

Áramköri lap
összeállítás

0 0 0 0 0

Fém alkatrészek
o 0 0 0 0

Műanyag
alkatrészek

O 0 0 0 0

Adapter
X 0 0 0 0

Összekötés
o 0 0 0 0 0

Kormányfogantyú o 0 0 0 0
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Ez a táblázat az SJ/T 11364 szabvány szerint készült

I: Az áramköri lapok a nyomtatott áramköri gépek alkatrészeiből állnak, mint például
ellenállások, kondenzátorok, integrált áramkörök, csatlakozók.
o : Ez azt jelenti, hogy a készülék homogén anyagaiban lévő veszélyes anyagok
tartalma a GB/T26S72-ben meghatározott határértéken belül van.
x : Azt jelenti, hogy a készülék egyes homogén anyagaiban található veszélyes
anyagok mennyisége meghaladja a GB/T26S72-ben meghatározott határértéket.

3. Útmutató a környezetvédelmi élettartamhoz
Az ebben a készülékben található veszélyes anyagok vagy anyagok nem szivárognak ki,
ha a készüléket a kézikönyvben megadott feltételek mellett használják. A készülék
akár évekig is használható anélkül, hogy bármilyen környezetszennyezést vagy súlyos
emberi szervezet- vagy vagyonkárosodást okozna.


