
Masażer Yunmai Mini YMFG-M352 

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą 
instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Należy upewnić się, że niniejsza instrukcja 
jest odpowiednio przechowywana.

Ważne informacje 

- Nie należy demontować produktu. 
- Palce, włosy lub inne części ciała mogą zostać zatrzaśnięte w trzonie i tylnej stronie 
głowicy masującej. Nie należy dopuszczać do bliskiego kontaktu z tymi obszarami. 
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieciom nie wolno 
używać, czyścić i konserwować produktu bez nadzoru. 

Oświadczenie 

Następujące osoby powinny skonsultować się z lekarzem, przed użyciem produktu: 

* Kobiety w ciąży 
* Osoby noszące rozrusznik serca 
* Osoby, które niedawno przeszły operację 
* Osoby posiadające nieprawidłowości w obrębie kręgosłupa, stawów lub kości 
* Osoby, które cierpią na powikłania spowodowane przez inne choroby (takie jak neuro-
patia lub uszkodzenie siatkówki). 

Aktualne badania naukowe koncentrują się na wpływie treningu wibracyjnego na 
specjalne schorzenia i mogą ograniczyć zakres wyżej wymienionych przeciwwskazań. 
Doświadczenie praktyczne wykazało, że połączenie terapii i treningu wibracyjnego w 
wielu okolicznościach służy również jako rodzaj terapii.

Takie postępowanie powinno być jednak zalecane przez lekarzy, specjalistów lub 
terapeutów i prowadzone w ich obecności. 

Środki ostrożności 

- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od zasilania. 
- Nie należy używać produktu, gdy jest on naładowany. 
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją. 
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy produkt może być normalnie 
użytkowany zgodnie z metodami działania opisanymi w instrukcji.



Nie należy dotykać tej części, aby uniknąć uszczypnię-
cia, gdy urządzenie jest włączone bez zainstalowanej 
głowicy masującej.

Nie należy dotykać tej części, aby uniknąć uszczypnię-
cia, gdy urządzenie jest włączone z zainstalowaną 
głowicą masującą.

Opis produktu

1. Głowica masująca 
2. Port ładowania
3. Otwór na linkę ręczną 
4. Wskaźnik zasilania 
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk zmiany trybu pracy 
7. Głowica masażera 
8. Wskaźnik siły masażera



Zastosowanie masażera 

* Łagodzenie opóźnionej bolesności mięśni po wysiłku fizycznym i rozluźnianie napiętych 
mięśni
* Łagodzenie bólu i sztywności mięśni talii, pleców i ramion spowodowanych siedzącym 
trybem życia i złą postawą 
* Codzienny masaż w celu zrelaksowania ciała

Akcesoria

Instrukcja 
obsługi

Pudełko do 
przechowywania

Kabel do 
ładowania

Głowica w 
kształcie litery U

Płaska 
głowica

Okrągła 
głowica



* Głowica w kształcie litery U: odpowiednia do masażu mięśni po obu stronach kręgosłu-
pa i ramion. 
* Płaska głowica: odpowiednia do rozluźniania większości mięśni całego ciała. 
* Okrągła głowica: Dla dużych grup mięśniowych. 

Wskazówki: 

Ilustracje produktów, akcesoriów i interfejsu użytkownika są jedynie schematami poglą-
dowymi. Ze względu na aktualizację i unowocześnienia produktu, rzeczywisty produkt 
może się nieznacznie różnić się od przedstawionego na schemacie. Należy zapoznać się z 
rzeczywistym produktem.

Metoda stosowania 

1. Montaż i demontaż 

Montaż: 

Na podstawie zapotrzebowania, wybierz głowicę masującą, którą należy włożyć do okrą-
głego otworu z przodu masażera, aż do momentu, gdy nie da się jej wsunąć, czyli kiedy 
jest w stanie naprężenia.

2. Demontaż 

Podczas wyjmowania należy przytrzymać głowicę masującą i obrócić ją. 

Ostrzeżenie 

Głowicę masującą należy zakładać i zdejmować przy wyłączonym zasilaniu. Upewnij się, 
że głowica masująca jest dobrze zamontowana przed uruchomieniem masażera. 
Nie należy regulować, instalować ani zdejmować głowicy masującej podczas użytkowa-
nia, aby uniknąć uszczypnięć.



Obsługa

Przycisk zasilania

Port ładowania
Otwór na linkę ręczną

Ładowanie 

Port ładowania znajduje się w dolnej części uchwytu masażera. Włóż przewód ładowa-
nia do portu ładowania i podłącz zasilacz, aby rozpocząć ładowanie. 

(Ostrzeżenie: nie używaj produktu podczas ładowania.) 

Przycisk zasilania 

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania znajdujący się w dolnej części, 
aby uruchomić masażer. Następnie zaświecą się wskaźniki zasilania (łącznie trzy) o 
różnych numerach, w zależności od napięcia akumulatora. Aby natychmiast wyłączyć 
urządzenie, należy nacisnąć przycisk zasilania.

Przycisk zmiany 
trybu pracy

Przycisk zmiany trybu pracy

Po uruchomieniu naciśnij przycisk zmiany trybu pracy, aby zmienić tryb. Masażer można 
przełączyć na pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty tryb poprzez ciągłe naciskanie.



Jasny niebieski Niebieski Zielony

Pomarańczowy Czerwony

Pierścieniowy wskaźnik siły masażera

Jasnoniebieski: mniejsza siła (pobudzenie mięśni) 
Niebieski: uspokaja i rozluźnia 
Zielony: komfortowa siła (rozluźnienie powięzi) 
Pomarańczowy: głęboki masaż 
Czerwony: intensywny masaż

Wskaźnik zasilania

Stan użytkowania

* Wskaźnik niskiego poboru mocy: Po uruchomieniu, pierwszy wskaźnik w pobliżu głowi-
cy masażera na dole (zwany dalej "pierwszym wskaźnikiem") miga w sposób ciągły. 
* Wskaźnik pozostałej mocy: Po uruchomieniu, odpowiednie wskaźniki w kolejności od 
lewej do prawej od pierwszego wskaźnika świecą ciągłym białym światłem. 

Stan ładowania 

* Podczas ładowania pierwszy wskaźnik miga na biało, co oznacza, że moc jest mniejsza 
niż 35%. 
* Podczas ładowania pierwszy wskaźnik zawsze świeci na biało, a drugi wskaźnik miga na 
biało, co oznacza, że moc jest większa niż 35%, ale mniejsza niż 70%. 



Zielony

* Podczas ładowania pierwszy i drugi wskaźnik zawsze świecą na biało, a trzeci wskaźnik 
miga na biało, co oznacza, że moc jest większa niż 70%. 
* Podczas ładowania wszystkie trzy wskaźniki są stale włączone, co oznacza, że masażer 
jest całkowicie naładowany.

Zalecenia

* Wybierz odpowiednią głowicę masującą, włącz masażer i przełącz na odpowiedni tryb, 
kierując się własnymi doświadczeniami. Zaleca się rozpoczęcie od niskiego biegu.
* Delikatnie naciśnij głowicę masującą na mięśnie, które mają zostać rozluźnione, a 
następnie powoli przesuwaj ją w przód i w tył. W przypadku szczególnie bolesnego uczu-
cia, należy przyłożyć siłę w miejscu wrażliwym i przytrzymać przez 15-30 sekund. 
* Masażer może wytwarzać siłę uderzenia. Nie zaleca się stosowania nadmiernej siły, aby 
nie uszkodzić mięśni i kości. 
* Zaleca się stosowanie masażera na częściach o pełnych mięśniach. Nie należy stoso-
wać masażu w jednej części przez ponad 60 sekund. 
* Masażer przejdzie w tryb inteligentnego wyłączenia zasilania po 10 minutach ciągłego 
używania. W takim przypadku należy ponownie włączyć masażer, jeśli konieczne jest 
jego użycie. Zaleca się jednorazowe użycie masażera przez 10 minut. Jeśli nadal czujesz 
się obolały, możesz odpowiednio wydłużyć czas masażu. 
* Zaleca się, aby czas jednorazowego użycia nie przekraczał 15 minut, a czas ciągłego 
użytkowania nie powinien przekraczać 30 minut. 
* Należy używać produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Parametry podstawowe 

Nazwa: Masażer Yunmai Mini 
Model: YMFG-M352 
Wejście: 5V/9V=2A 
Typ portu: Typ-C 
Pojemność akumulatora: 2600mAh 
Tryb zasilania: Akumulator litowy 
Waga: 430 g 
Wymiary: 144 x 41 x 80 mm

Najczęściej zadawane pytania

Błąd przy uruchamianiu 

1. Wysoka temperatura: w przypadku użytkowania w środowisku o temperaturze powy-
żej 40°C, masażer może uruchomić zabezpieczenie przed przegrzaniem, powodując 
normalną awarię rozruchu masażera. 

Rozwiązanie: Umieść masażer w środowisku o temperaturze poniżej 40°C na 2 godz. 
przed uruchomieniem go.



2. Pojemność akumulatora wynosi "0": gdy akumulator jest wyczerpany i jeśli użytkownik 
nie ładuje go przez dłuższy czas, akumulator uruchomi zabezpieczenie przed niskim 
poziomem naładowania, określane zbiorczo jako zabezpieczenie przed nadmiernym 
rozładowaniem. Masażer nie może normalnie pracować, jeśli zostanie uruchomiony w 
tym czasie. 

Rozwiązanie: Wyłącz masażer, a następnie podłącz ładowarkę (zasilacz), a masażer auto-
matycznie przejdzie w stan ładowania. Po całkowitym naładowaniu odłącz ładowarkę, a 
masażer będzie mógł normalnie pracować.

Awaria ładowania 

1. Masażer przegrzewa się: Gdy temperatura korpusu masażera jest zbyt wysoka, nie 
można go naładować po podłączeniu do ładowarki. 

Rozwiązanie: Przed ładowaniem umieść masażer w środowisku o temperaturze poniżej 
40°C na 2 godziny.

Rozsądne użytkowanie produktu może skutecznie wydłużyć jego żywotność.

Sugestie 

* Nie należy rzucać produktem podczas użytkowania. 
* Maksymalny czas nieprzerwanej pracy urządzenia powinien być krótszy niż 30 minut. 
* Należy ładować produkt co drugi miesiąc, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas.

Oświadczenie FCC

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za zgodne z wymaganiami dla 
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zosta-
ły opracowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w
instalacjach domowych. Urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości 
radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, 
może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwaran-
cji, że zakłócenia nie wystąpią. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbio-
rze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie 
urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą 
jednej lub kilku z następujących czynności:
- zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem, a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony 
jest odbiornik,
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w 
celu uzyskania pomocy.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym 
dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) 
urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które
mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały 
wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić 
prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga 

- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń! 
Podczas ładowania akumulator musi być umieszczony w dobrze wentylowanym obszarze. 
- Akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny. 
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o 
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub z brakiem doświadczenia 
i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w 
bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacji nie powinny być przeprowadzane przez dzieci 
bez nadzoru.  
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on 
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego 
prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego 
sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 
dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym 
produkt został zakupiony.  
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny 
zostać wykryte i wyeliminowane.


