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Важливі заходи безпеки! 

• Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію. 

• Переконайтеся, що адаптер сухий. 

• Перед підключенням приладу перевірте, чи збігається напруга, вказана на адаптері і 
приладі,із напругою у мережі. 

• Забороняється замінювати адаптер або приєднувати до нього інші штекери: це 
небезпечно. 

• Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з 
обмеженими можливостями відчуттями чи розумовими або фізичними здібностями, а 
також особами без належного досвіду та знань, крім випадків користування під 
наглядом або керівництвом осіб, відповідальних за їх безпеку. 

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом. 

• Ніколи не занурюйте прилад у воду або інші рідини, а також не можна промивати 
його.•  
• Використання та зберігання приладу повинні проводитися при температурі від 15 ° C 
до 35 ° C. 

• Використовуйте пристрій лише з вхідним в комплект поставки кабелем. 

• Якщо адаптер пошкоджено, замінюйте його тільки таким же адаптером, щоб 
забезпечити безпечну експлуатацію приладу. 

• Використання приладу з пошкодженим або зношеним ріжучим елементом або 
змінною насадкою може привести до травми. 

• Цей прилад призначений тільки як Масажер для шиї. Забороняється 
використовувати його для інших цілей. 

• Цей пристрій Масажер для шиї Xiaomi MOMODA (SX332) відповідає усім стандартам 
щодо електромагнітних полів (ЕМП).  

Згідно з останніми науковими даними при правильної експлуатації у відповідності з 
інструкціями, пріведѐнним в керівництві користувача, застосування приладу безпечно. 

 

Увага! Пакувальний матеріал може становити небезпеку для дітей. 

Небезпека задушення! Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці. 

 

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЇЇ НАДАЛІ В ЯКОСТІ ДОВІДКОВОГО 

МАТЕРИАЛА 
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Опис продукту 

 

 

1. Массажна головка 

2.Панель керування 

 

 

 

Комплектація: 

Включає: сам продукт, зарядний кабель, інструкцію з експлуатації. 
 
 

 

 

Ефективність продукту: 
 
Зняття м'язової втоми та хворобливості 
Зняти напругу 
Сприяння фізичному та розумовому розслабленню 
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Інструкція по використанню штепсельних вилок та проводів живлення 
 
1. Перевірте, чи відповідає напруга технічним характеристикам виробу. 
2. Не використовуйте інші подібні деталі замість частин цього виробу. 
3. Не торкайтеся джерела живлення або штепсельної вилки мокрими руками, щоб не 
викликати поломку машини або ураження електричним струмом. 
4. Коли напруга нестабільна, не заряджайте виріб. 
 
Не використовуйте цей продукт, коли відбувається таке: 
 
1. Коли масажер не працює, машинні частини масажера вийшли з ладу або 
пошкоджені. 
2. Якщо під час масажу виникають ненормальні або сильні болі, негайно припиніть 
масаж і зверніться до лікаря. 
3. У разі вищезазначеної ситуації та підтвердження того, що вона є причиною 
продукту, будь-ласка, вчасно надішліть виріб до технічного обслуговування для 
перевірки виробу. 
 
Заява про важливі питання безпеки: 
 
Перш ніж користуватися цим продуктом, будь ласка, прочитайте детально всі 
інструкції та дотримуйтесь наступних порад: 
1. Не ставте виріб у ванній кімнаті і не використовуйте його у вологому місці. 
2. Не залишайте масажер в місці, що піддається прямим сонячним промінням або 
високій температурі 
3. Якщо виріб буде передано дитині, психічно та фізично неповносправних або 
інвалідів слід ретельно супроводжувати та керувати приладом. 
4. У цьому виробі є вбудовані літієві батареї. Викидаючи цей товар, будь ласка, 
поводьтесь з ним відповідно до охорони навколишнього середовища. 
 
Особи, непридатні для використання цього продукту: 
 
Якщо у вас є така ситуація, проконсультуйтеся з лікарем перед його використанням. 
1. Ті, хто отримує медичне лікування або почуває себе погано 
2. Пацієнти з гострим або раптовим захворюванням 
3. Споживачі алкоголю 
4. Підлітки, діти 
 
Використання зарядки акумулятора: 
 
1. При нормальному використанні термін служби акумуляторної батареї складає 2500 
циклів заряду-розряду. 
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2. Якщо акумуляторна батарея не використовується тривалий час, це скоротить термін 

служби акумулятора. Рекомендується заряджати аі^мулятор не рідше одного чи двох 
разів на місяць. 
 
 
Спосіб використання: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Роз'єм для зарядки пристрою Type-C 
2. Індикатор нагріву 
3. Індикатор роботи пристрою 
4. Зменшити швидкість 
5. Збільшити швидкість 
6. Вмикання нагріву 
7. Вмикання/вимикання живлення пристрою 

 
 
1. Натисніть кнопку живлення на 2 секунди, і масажер запуститься і перейде в робочий 
стан. 
2. Після запуску ввімкніть функція нагріву 
3. У робочому режимі натисніть клавішу + або – і відрегулюйте силу розминання, 
загалом массажер має 4 режими роботи і 6 рівнів глибини масажу. 
 
Масажер живиться від літієвих батарей. Заряджайте масажер вчасно та 
використовуйте його знову. 
Під час зарядки, будь ласка, використовуйте відповідну лінію зарядки цього продукту, 
щоб перевірити, чи правильно підключений блок живлення та підключіть інтерфейс 
постійного струму для зарядки. 
Напруга може бути нестабільною при зарядці. Під час зарядки цей продукт 
заборонено використовувати. 
Процес зарядки займає близько 2 годин. Будь ласка, відключіть джерело живлення, 
коли він буде повністю заповнений. 
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SX332 - багатофункціональний масажер для шиї, який має ергономічний дизайн, 4 
режиму роботи і 6 рівнів глибини масажу. Технологія низькочастотного імпульсного 
масажу TENS генерує хвилі імпульсного струму, стимулює м'язи шийного відділу 
хребта, поліпшує кровообіг. Всього 15 хвилин масажу в день дозволить знизити 
больові відчуття і втому в шиї і плечах, знижує артеріальний тиск в шийному відділі 
хребта. 
 
Крім того, включення режиму обігріву і вібрацій, всього одним дотиком, поліпшить 
ефективність масажу. 
 
піна пам'яті 
 
Масажер виготовлений із застосуванням «піни пам'яті» - модифікованого поліуретану 
низької пружності, який може ефективно пом'якшувати і поглинати тиск на шию, і в 
той же час матеріал приємний для шкіри і володіє дихаючої структурою, що 
забезпечує ще більший комфорт. 
 
До 4 днів роботи без підзарядки 
 
Масажер з вбудованим акумулятором може пропрацювати до 4 днів без підзарядки, 
за умови використання не більше 30 хвилин в день. 
 

Загальні проблеми та рішення: 
 

 

Якщо після вищезазначеного все-таки виникають аномальні явища, будь ласка, 
припиніть використання. 

 

Виробник залишае за собою право змінювати комплектацію пристрою без 

повідомлення. 

Увага! Після закінчення терміну Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами. 

передайтейого в офіційний пункт прийому для повторної переробки. 
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