
User Manual

Vibration
Roll Introduction

Thank you for purchasing the MMR Fascia Vibration Roll 
and welcome to MEDISANA!
Please read this user manual carefully and keep it in a 
safe place for future reference. 

The set including:
•  MMR x 1
•  User manual x 1
•  USB cable (for charging) x 1

Product Diagram
1.  Connection for Power Supply
2.  Power On/Off and function button 
3.  3 LED indicators to indicate vibration intensity and the  
 charging status  

INTRODUCTION
This instruction belongs to this device. It 
contains important information about starting 
up and operation. Read the instruction 
manual thoroughly.

WARNING
These warning notes must be observed to 
prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any 
damages to the device.

NOTE
These notes give you useful additional 
information on the installation or operation.

IMPORTANT INFORMATION!
KEEP FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using 
thisdevice, especially the safety instructions, and 
keep the instruction manual for future use.

Should you give this device to another person, it is 
vital that you also pass on these instructions for use.

Before Using the Unit

 The device is not to be used for 
commericial use or medical purposes.

 If you have health concerns, consult your 
doctor before using the device.

 Only use indoors!

 Do not use the device in damp rooms (e.g. 
when bathing or showing)

The battery in the appliance contains 
environmentally hazardous substances. Before 
the appliance is discarded, the power should be 
cut off and the battery removed, and then the 
battery should be discarded in a safe situation. 
This product must not be disposed of together 
with domestic waste all users are obliged to hand 
in all electrical or electronic devices, regardless of 
whether or not they contain toxic substances, at a 
municipal or commercial collection point so that 
they can be disposed of in an environmentally 
acceptable manner. Consult your municipal 
authority or your dealer for information about 
disposal.

• Connect the device for charging only in that way, so that 
the power plug is freely accessible.

• Always switch off the appliance after use with the Power 
On/Off and function button button.

• To disconnect the unit from the power supply, always pull 
the plug out of the socket. Do not pull on the cable!

• Do not carry, pull or twist the device on the cable or the 
power supply unit.

• You must not continue to use the unit if the lead or the 
mains adaptor are damaged. For safety reasons, these 
parts may only be replaced by authorized service 
personnel. In order to prevent hazards, always send the 
unit in to the service centre.

• Ensure that the cable will not cause tripping. The cable 
must not be kinked, trapped or twisted.

• The appliance must only be supplied at safety extra low 
voltage corresponding to the marking on the appliance.

• The appliance is only to be used with the power supply 
unit provided with the appliance.

• This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved.

• Children must be supervised to ensure that they do not 
play with the device.

• Do not use this unit to supplement or replace medical 
treatment.

• Chronic complaints and symptoms may be made worse.

• Do not use the appliance near organs or near any other
 sensitive areas.

• If you experience any pain or discomfort during the 
massage, stop immediately and consult your doctor.

• Before using the device,consult your doctor regarding any 
unexplained pain,if you are undergoing medical treatment 
or using medical equipment.

• Check the power supply unit, cable and device carefully 
for damage before each use or charging. Do not attempt 
to use a defective unit.

• Do not use the appliances if it, or the power cord show 
signs of damage, if it is not in perfect working order, or if it 
has been dropped or become damp. In order to prevent 
hazards, always send the unit in to the service centre.

• The device must only be used for its intended purpose as 
described in the instruction manual. 

• Using the unit for any other purpose invalidates warranty.

• Only use the appliance in the proper place, as described 
in the user manual.

• Do not use the appliance while you are asleep or when 
you are lying in the bed.

• Do not use the appliance before going to sleep. The 
massage has a stimulating effect.

• Never use the appliance while driving a vehicle or 
operating a machine.

• The maximum operating time for one session with 
vibration is 15 minutes. 

• After this time is exceeded, the product automatically 
switches off.

• Let the motor cool-down for several minutes, before you 
switch on the product again.

• Never leave the unit unattended if it is connected to the 
power supply (for charging the batteries).

• Do not allow the appliance to come into contact with 
pointed or sharp objects.

• Do not cover up the appliance when it is switched on. 
Never use it under blankets or cushions. There is a risk 
of fire, electric shock or injury.

• If applied to head, neck or upper back we recommend to 
switch off the vibration massage.

• The integrated batteries are not designated for exchange 
or removal by the end user. If problems with the power 
supply should occur, contact the service centre.

• You may only clean the device yourself. If the device 
malfunctions, please do not repair it yourself as this 
leads to the automatic expiry of all guarantee rights. Ask 
your local distributor or dealer and have repairs carried 
out by the service.

• Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.

• Do not immerse the device in water or other fluids.

• If, nonetheless, liquid should penetrate the device, switch 
it off immediately and unplug the mains cable if it was 
connected. Wait until the appliance has dried completely.

Items Supplied and Packaging
Please check first of all that the device is complete and is not 
damaged in any way. In case of doubt, do not use it and 
contact your dealer or your service centre.

The packing are be reused or recycled. Please dispose 
properly of any packaging material no longer required. If you 
notice any transport damage during unpacking, please contact 
your local distributor or dealer without delay.

MMR provides 3 massage intensity levels and 1 auto 
mode, which can be selected by pressing the Power 
On/Off and function button.

M1 level: Press the button, machine begins massage with 
low speed vibration. M1 LED lights on.

M2 level: Press the button again, machine begins 
massage with medium speed vibration. M2 LED light on.

M3 level: Press the button again, machine begins 
massage with medium speed vibration. M3 LED light on.

Auto mode: Press the button again, it turns into Auto 
Mode.  3 LED lights turn on in red.

 (Tips: The device built-in long press 2 seconds off mode, 
after startup of this device, long-press on this button can 
turn off massage ball and indicator lights at any status.)

WARNING
Please ensure that polythene packing are kept away
from the reach of children! Risk of suffocation!

WARNING
If the battery indicators haven’t flash after six hours
continuously charging, plug out mains adapter to 
avoid danger.

CAUTION
Make sure that the maximum operating time of 15 
minutes

MMR is a massage device with vibration motor for the 
deeply efficacious vibration massage. It supports to prevent 
muscle tensions and to regenerate your muscles more 
quickly (e.g.after a intense workout). MMR combines the 
deep vibration massage with a pressure massage (by your 
own weight), so that the tensed muscles will be effectively 
loosened.

• Before cleaning the appliance, make sure that the 
appliance is switched off and the power supply unit is 
disconnected. Allow the unit to cool down.

• Clean the device with a slightly damp sponge only. Never 
use brushes, aggressive cleaning agents, petrol, thinners 
or alcohol. Rub the unit dry with a clean dry cloth.

• Never immerse the appliance in water to clean it and 
ensure water cannot get into the appliance.

• Wait until the device is complete dry before using it again.
• Undo any kinks in the cable.
• Take care when rolling up the mains lead to avoid 

damaging it.
• You should ideally store the device in its original 

packaging and keep it in a clean, dry place.

Please contact your local dealer or distributor in case of a 
claim under the warranty.

The following warranty terms apply:
1. The warranty period for this product is one year from 

date of purchase. In case of a warranty claim, the date 
of purchase has to be proven by means of the sales 
receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be corrected 
free of charge within the warranty period.

3. Repairs under warranty do not extend the warranty 
period either for the unit or for the replacement parts.

4. The following is excluded under the warranty:

  a. Any losses or damages caused by improper   
  treatment.

  b. Any losses or damages caused by acts of God, civil  
  commotion, wars, any accidents or any other beyond  
  Medisana’s reasonable control.

   c. All damage which is due to repairs or tampering by  
  the customer or unauthorized third parties.

  d. Damages caused by external connection with other  
  equipment.

  e. Accessories which are subject to normal wear.

5. If there is any specific service terms and conditions for a 
particular Repair Service provided by Medisana, such 
specific service terms and conditions shall prevail in 
case of any discrepancy with these Terms of Repair 
Services.

If you need further information or support, please contact 
the local dealer or distributor in your country.

Before first use, the appliance should be charged
 (1 x lithium battery 3.7V, 1800mAh ) completely. Therefore, 
connect the included power supplier to a regular mains outlet 
and the other end of the cable to the connection for power 
supply. To charge the batteries fully, the charging time should 
be approx. 3 hours. 

The 3 LED indicators  indicate the charging status:
●○○ = Approx. 0-40%  ●●○ = Approx. 40-70%
●●● = Approx. 70-99%

After the batteries have been charged fully, the LED - lights 
are glowing constantly. You may disconnect the power supply 
now. With fully charged batteries, you can use the device for 
totally approx. 1.5 hours (level 1) resp. totally 50 minutes 
(level 3). If the massage intensity ceases remarkably, stop the 
application and recharge.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Product name   Medisana MMR
Model no.   RG 218
Article no.   48225
EAN code    40155 88 48225 0
Battery type   Built-in lithium battery
Power supply   Input: 5V       1000 mA
Battery specifications   DC 3.7V 1800mAh
Charging time   3 hours for fully-charged
Automatic power-off   After approx. 15 minutes
Operating conditions   Dry, indoor locations only
Storage conditions   Store the product in a clean,
  cool and dry location
Dimension (Ø x L)   Approx.  Ø90 x 160 mm
Weight  Approx. 700 g

GB

簡介
感謝您購買 MMR 震動按摩滾輪花生球並選擇MEDISANA！
請仔細閱讀本用戶手冊，妥善保存以備將來參考。

產品套裝包括：
• MMR x 1
• 用戶手冊 x 1
• USB充電線 x 1

產品示意圖：
1. 電源接口
2. 電源開/關及功能按鈕
3. LED 指示燈，用於顯示震動強度及充電狀態

介紹
本說明屬於此設備的一部分。它包含有關啟動和
操作的重要訊息。請仔細閱讀本說明手冊。

警告
必須遵守這些警告，以防用戶受傷。

小心
必須遵守這些注意事項，以防本產品受到損壞。

說明
這些說明提供關於安裝或使用的附加信息。

重要信息！
請妥善保存以備將來使用！

在使用本設備前，請仔細閱讀說明手冊，尤其是安全說明，
並保留說明書以備將來使用。
如果您把本產品送交他人，請務必同時轉交這些使用說明。

使用本產品前的注意事項

本產品不適用於商業或醫療用途。
如果您有健康方面的顧慮，請於使用本產品之前諮詢
您的醫生。

僅可在室內使用！

請勿在潮濕房間使用本產品（例如浴室或淋浴間）。

電器內之電池含有危害環境的物質。電器報廢前，
應先切斷電源並取出電池，然後於安全情況下丟棄
電池。
本產品不得與生活垃圾一起處置。用戶必須將所有
電氣或電子設備上交至有關部門或商業機構指定的
收集點（無論它們是否含有有毒物質），以便按照
環保的方式處置它們。請諮詢您當地的有關部門或
經銷商，瞭解有關處理的訊息。

• 本產品僅可用於說明書描述的預期用途。

• 如將本產品用於其他用途，則保固條款失效。

• 僅可按照操作卡上的描述，在適當的地方使用本產品。

• 睡覺時或躺在床上時，請勿使用本產品。

• 睡覺前，請勿使用本產品。按摩具有刺激作用。

• 切勿在駕駛車輛或操作機器時使用本產品。

• 每組震動週期的最長操作時間為 15 分鐘。

• 連接產品充電時，請確保電源插頭正確操作。

• 使用後，務必通過電源開 / 關及功能按鈕關閉產品。

• 如需切斷產品電源，務必將插頭從插座上拔下。請勿拉拽
電線！

• 請勿拉扯電源線或以電源線纏繞設備或電源裝置。

• 如果電源線或電源轉接器損壞，切勿繼續使用本產品。基
於安全考慮，這些部件只能由專業服務人員更換。為避免
發生危險，務必將本產品送至服務中心。

• 切勿使電源線扭折、纏繞或扭曲。

• 本產品只能以產品上標記的相應安全特低電壓供電。

• 本產品只能與隨產品提供的電源裝置一起使用。

• 於監督並已對他們說明有關安全使用本產品的訊息並使他
們理解相關危險的情況下，本產品可用於 8 歲或以上年齡
的兒童，以及身體、觸覺或精神能力受限或缺乏經驗及知
識的用戶。

• 請監督8歲以下兒童，避免他們嬉玩本產品。

• 請勿使用本產品補充或代替藥物治療。

• 若有相關肌肉、神經等慢性疾患，錯誤的使用滾輪花生球
將可能造成症狀惡化。

• 請勿在靠近器官處或任何其他敏感部位使用本產品。

• 按摩期間，如感到任何疼痛或不適，請立即停止使用並諮
詢醫生。

• 如果您正在接受藥物治療或使用醫療器材，請在使用本產
品前，就相關的不明疼痛諮詢醫生。

• 每次使用或充電前，請仔細檢查電源裝置、電源線及產品
是否損壞。請勿嘗試使用有損壞的產品。

• 如果本產品或電源線有損壞的跡象或無法正常工作或已被
丟棄或變得潮濕，請勿使用本產品。為避免發生危險，務
必將本產品送至服務中心。

• 超過操作時間15分鐘後，產品會自動關閉。

• 待本產品馬達冷卻幾分鐘，可再次使用。

• 如果產品已連接電源（用於為電池充電），切勿使產品處
於無人看管的狀態。

• 切勿使產品接觸尖銳或銳利的物體。

• 產品開啟時，切勿覆蓋產品。

• 切勿在毛毯或墊子下使用本產品。以避免火災、電擊或受
傷風險。

• 如果將本產品用於頭部、頸部或上背部，我們建議您關掉
震動按摩功能。

• 用戶不得更換或取下內置電池。如果電源出現任何問題，
請聯繫服務中心。

• 您可自行清潔本產品，但請勿自行嘗試拆解維修。如果產
品出現故障，請勿自行維修，因為這將導致您的所有保固
權利自動失效。詢問您當地的分銷商或經銷商並將產品交
由服務中心進行維修。

• 若無成人監督，不得由兒童進行清潔及日常保養。

• 請勿將本產品浸入水中或其他液體中。

• 如果不慎讓液體滲入本產品，請立即關閉產品並拔掉連接
的電源線，等待本產品完全乾燥。

提供的商品和包裝
首先，請檢查本產品是否完整以及是否有任何程度的損壞。
如有疑問，請勿使用本產品並聯繫您的經銷商或服務中心。
本包裝可再重複利用或回收。請妥善處置任何不再需要的包
裝材料。如果您在開箱過程中發現任何運輸損壞，請立即聯
繫當地分銷商或經銷商。

MMR 提供 3 種按摩震動強度及1 種自動模式，可通過按下
電源開/關和功能按鈕對其進行選擇。

M1 級別：按下按鈕，以低速震動的方式開始按摩。M1 
LED 燈亮起。
M2 級別：再次按下按鈕，以中速震動的方式開始按摩。
M2 LED 燈亮起。
M3 級別：再次按下按鈕，以高速震動的方式開始按摩。
M3 LED 燈亮起。
自動模式：再次按下按鈕，切換至自動模式。3 組 LED 燈
同時亮起紅燈。

（提示：本產品內置長按 2 秒關閉的模式。
啟動本產品後，長按此按鈕可在任何狀態下關閉按摩球和
指示燈。）

警告
請確保將聚乙烯包裝存放在兒童無法接觸的地方！
窒息風險！

警告
如果持續充電六個小時之後，電量指示燈沒有閃
爍，請拔出電源適配器，以免發生危險。

小心
確保最長操作時間不超過 15 分鐘。

震動按摩滾輪花生球是配有震動馬達的按摩產品，用於實
現深度有效的震動按摩。它有助於防止肌肉緊張並能更快
地實現肌肉復原（例如劇烈運動後）。
MMR 將深層震動按摩與壓力按摩（根據您自己的體重）
相互結合，使緊繃的肌肉得到有效放鬆。

• 清潔本產品之前，請確保已關閉設備且已斷開電源，並等
待設備冷卻。

• 僅可用微微浸濕的海綿清潔本產品。切勿使用刷子、強力
清潔劑、汽油、稀釋劑或酒精進行清潔。使用清潔、乾淨
的抹布擦拭本產品。

• 切勿將本產品浸入水中進行清潔，並確保水分無法進入產
品內部。

• 等待至產品完全乾燥，之後方可再次使用。

• 解開電源線上的任何扭結。

• 將電源線小心卷起，以免損壞。

• 建議將本產品保存在原始包裝中，並將其保存在乾淨、乾
燥的地方。

如果在保固期內提出維修保養服務，請聯繫您當地的經銷商
或分銷商。

適用保固條款如下：
1. 本產品的保固期為自購買之日起一年。如果要提出保固要

求，必須出示帶有本產品購買日期的銷售收據或發票。
2. 若產品於購買時即有非人為之功能或材質缺陷，將在保固

期內換新。
3. 保固期內的維修，不會延長本設備或替換部件的保固期。
4. 保固不包括以下情況：

a) 因處理不當而造成的任何損失或損壞。
b) 因天災、內亂、戰爭、任何事故或 Medisana 無法合

理控制的其他原因造成的任何損失或損壞。
c) 由客戶或未經授權的第三方修理或改造造成的各種損

壞。
d) 與其他設備的外部連接造成的損壞。
e) 配件(包括但不限於按摩頭、電池、說明書等)使用耗

損。 
5. 如果 Medisana 提供的某項維修服務包含任何特定服務

條款和條件，而且與本維修服務條款之間存在差異，應以
特定服務條款和條件為准。

如需更多訊息或支援，請聯繫您所在國家/地區的當地經銷
商或分銷商。

首次使用前，應將本產品充滿電（1 x 鋰電池 3.7 V，
1800mAh）。因此，請將隨附的 USB 充電線連接到帶有
USB端子的充電器，並將充電線的另一端連接到本產品電
源接口。要將電池完全充電，充電時間約為 3 小時。

3 組 LED 指示燈 (3) 指示充電狀態：
●○○ = 約 0-40% ●●○ = 約 40-70%
●●● = 約 70-99%

電池充滿電後，3 組 LED 燈會同時亮起，然後您可拔掉電
源線。完全充電後，您可分別使用本產品約 1.5 小時（級別 
1）或 50 分鐘（級別 3）。如果按摩強度明顯減弱，請關
閉本產品並再次充電。
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安全須知
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M1級別
M2 級別

M3 級別
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  自動模式
（3 個 LED 燈同時亮起紅燈）

技術規格

產品名稱  Medisana 震動滾輪花生球

產品型號  RG 218

產品編號  48225

電池類型  內置鋰電池

電源  輸入：5V      1000 mA

電池規格  DC 3.7V 1800mAh 

充電時間  3 小時充滿 

自動斷電  約 15 分鐘後自動關閉 

操作條件  僅限乾燥室內環境 

儲存條件  乾淨、陰涼和乾燥環境

尺寸 (Ø x L)  約 ø90 x 160 mm

重量  約 700 g

TW

用戶手冊

震動滾輪
花生球

MMR

有用訊息

電池充電 維護和保養

操作說明

廢棄處置

保固及售後支援

简介
感谢您购买 MMR 按摩滚轮花生球并选择 MEDISANA！
请仔细阅读本用户手册，妥善保存以备将来参考。

产品套装包括：
• MMR x 1
• 用户手册 x 1
• USB 充电线 x 1

产品示意图
1. 电源接口
2. 电源开/关及功能按钮
3. LED 指示灯，用于指示震动强度及充电状态

介绍
本说明属于本产品。它包含关于启动和操作的重
要信息。请仔细阅读说明书。

警告
必须遵守这些警告，以防用户受伤。

小心
必须遵守这些注意事项，以防本产品受到损坏。

说明
这些说明提供关于安装或使用的附加信息。

重要信息！
存放以备将来使用！

使用本产品前，请仔细阅读本说明书，尤其是安全说明，请
存放本说明书以备将来使用。
如果您要将本产品转交给其他人，务必同时移交本说明书。

使用本产品前的注意事项

本产品不适用于商业用途或医疗用途。
如果您有健康方面的顾虑，产品之前咨询您的医生。

仅可在室内使用！

请勿在潮湿房间使用本产品（例如浴室或淋浴间）。

电器内之电池含有危害环境的物质。电器报废前，
应先切断电源并取出电池，然后于安全情况下丢弃
电池。 
本产品不得与生活垃圾一起处理。用户必须将所有
电气或电子设备上交至有关部门或商业机构指定的
收集点（无论它们是否含有有毒物质），以便按照
环保的方式处置它们。请咨询您当地的有关部门或
经销商，了解有关处理的信息。

• 本产品仅可用于说明书描述的预期用途。

• 如将本产品用于其他用途，则保修条款失效。

• 仅可按照操作卡上的描述，在适当的地方使用本产品。

• 睡觉时或躺在床上时，请勿使用本产品。

• 睡觉前，请勿使用本产品。按摩有刺激作用。

• 切勿在驾驶车辆或操作机器时使用本产品。

• 每组震动周期的最长操作时间为 15 分钟。

• 连接产品充电时，确保电源插头方便操作。

• 使用后，务必通过电源开/关及功能按钮关闭应用。

• 如需切断产品电源，务必将插头从插座上拔下。请勿拉拽
电缆！

• 请勿通过电缆或电源装置搬运、拉拽或扭转本产品。

• 如果电缆或电源适配器损坏，切勿继续使用本产品。出于
安全考虑，这些部件只能由专业服务人员更换。为避免发
生危险，务必将本产品送至服务中心。

• 确保电缆不会致人绊倒。切勿使电缆扭折、缠绕或扭转。

• 本产品只能以产品上标记的相应安全特低电压供电。

• 本产品只能与随产品提供的电源装置一起使用。

• 于监督并已对他们说明有关安全使用本产品的讯息并使他
们理解相关危险的情况下，本产品可用于8 岁或以上年龄
的儿童，以及身体、触觉或精神能力受限或缺乏经验及知
识的用户。

• 必须对儿童进行监督以确保他们不会拿本产品来玩耍。

• 请勿使用本产品补充或代替药物治疗。

• 宿疾和症状可能会恶化。

• 请勿在靠近器官处或任何其他敏感部位使用本产品。

• 按摩期间，如感到任何疼痛或不适，请立即停止使用并咨
询医生。

• 如果您正在接受药物治疗或使用医药设备，则使用本产品
前，请就相关的不明疼痛咨询医生。

• 每次使用或充电前，请仔细检查电源装置、电缆和产品是
否损坏。请勿尝试使用有缺陷的产品。

• 如果本产品或电源线有损坏的迹象或无法正常工作或已被
丢弃或变得潮湿，请勿使用本产品。为避免发生危险，务
必将本产品送至服务中心。

• 超过此时长后，本产品会自动关闭。

• 待电机冷却几分钟，之后再打开产品。

• 如果产品已连接电源（用于为电池充电），请勿使产品处
于无人看管的状态。

• 请勿使产品接触尖锐或锐利的物体。

• 产品开启时，请勿覆盖产品。

• 切勿在毛毯或垫子下使用本产品。存在火灾、电击或受伤
风险。

• 如果将本产品用于头部、颈部或上背部，我们建议您关掉
振动按摩功能。

• 用户不得更换或取下内置电池。如果电源出现任何问题，
请联系服务中心。

• 您仅可自行清洁本产品。如果产品出现故障，请勿自行维
修，因为这将导致您的所有权利保障自动过期。询问您当
地的分销商或经销商并将产品交由服务中心进行维修。

• 若无成人监督，不得由儿童进行清洁及日常保养。

• 请勿将本产品浸入水中或其他液体中。

• 但是，如果液体渗入本产品，请立即关闭产品并拔掉连接
的电源电缆。等待至本产品完全晾干。

提供的商品和包装
首先，请检查本产品是否完整以及是否有任何程度的损坏。
如有疑问，请勿使用本产品并联系您的经销商或服务中心。
本包装可再重复利用或回收。请妥善处置任何不再需要的包
装材料。拆开包装的过程中，如发现任何运输损坏，请立即
联系当地分销商或经销商。

MMR 提供 3 种按摩强度级别和 1 种自动模式，可通过按
下电源开/关和功能按钮对其进行选择。

M1 级别：按下按钮，以低速振动的方式开始按摩。M1 
LED 灯亮起。
M2 级别：再次按下按钮，以中速振动的方式开始按摩。
M2 LED 灯亮起。
M3 级别：再次按下按钮，以高速振动的方式开始按摩。
M3 LED 灯亮起。
自动模式：再次按下按钮，切换至自动模式。3 组 LED 
灯同时亮起红灯。

（提示：本产品内置长按 2 秒关闭的模式，启动本产品
后，长按此按钮可在任何状态下关闭按摩球和指示灯。）

警告
请确保将聚乙烯包装存放在儿童无法接触的地方！
窒息风险！

警告
如果持续充电六个小时之后，电量指示灯没有闪
烁，请拔出电源适配器，以免发生危险。

小心
请确保最长工作时间为 15 分钟。

MMR 是配有震动摩打的按摩产品，用于实现深度有效的
震动按摩。它有助于防止肌肉紧张并能更快地实现肌肉复
原（例如剧烈运动后）。
MMR 将深层震动按摩与压力按摩（根据您自己的体重）
相互结合，使紧绷的肌肉得到有效放松。

• 清洁本产品之前，请确保已关闭设备且已断开电源，并等
待设备冷却。

• 仅可用微微浸湿的海绵清洁本产品。切勿使用刷子、强力
清洁剂、汽油、稀释剂或酒精进行清洁。使用清洁、干净
的抹布擦拭本产品。

• 切勿将本产品浸入水中进行清洁，并确保水分无法进入产
品内部。

• 等待至产品完全干燥，之后方可再次使用。

• 解开电源线上的任何扭结。

• 将电源线小心卷起，以免损坏。

• 建议将本产品保存在原始包装中，并将其保存在干净、干
燥的地方。

如果在保修期内提出要求，请联系您当地的经销商或分销
商。

适用保修条款如下：
1. 本产品的保修期为自购买之日起一年。如果要提出保修

要求，必须出示带有本产品购买日期的销售收据或发票
。

2. 如产品带有材质或工艺缺陷，将于保修期内免费修复。
3. 保修期内的维修不会延长本设备或替换部件的保修期。
4. 保修不包括以下内容：

a) 因处理不当而造成的任何损失或损坏。
b) 因天灾、内乱、战争、任何事故或 Medisana 无法合

理控制的其他原因造成的任何损失或损坏。
c) 由客户或未经授权的第三方修理或篡改造成的各种损

坏。
d) 与其他设备的外部连接造成的损坏。
e) 正常磨损附件。 

5. 如果 Medisana 提供的某项维修服务包含任何特定服务
条款和条件，而且与本维修服务条款之间存  
  在差异，应以特定服务条款和条件为准。

如需更多信息或支持，请联系您所在国家/地区的当地经销
商或分销商。

首次使用前，应将本产品充满电（1 x 锂电池 3.7 V，
1800mAh）。因此，请将随附的 USB 充电线连接到带有
USB端子的充电器，并将充电线的另一端连接到本产品电
源接口。要将电池完全充电，充电时间约为 3 小时。

3 个 LED 指示灯 (3) 指示充电状态：
●○○ = 约 0-40% ●●○ = 约 40-70%
●●● = 约 70-99%

电池充满电后，3 组 LED 灯会同时亮起，然后您可拔掉电
源线。完全充电后，您可分别使用本产品约 1.5 小时（级别 
1）或 50 分钟（级别 3）。如果按摩强度明显减弱，请关
闭本产品并再次充电。

M1
M2 M3







安全须知

M1
M2 M3

M1级别
M2 级别

M3 级别

M1
M2 M3

  自动模式
（3 组 LED 灯同时亮起红灯）

技术规格

产品名称 Medisana MMR

型号 RG 218

货号 48225

电池类型  内置锂电池

电源  输入 5V        1000 mA 

电池规格  DC 3.7V 1800mAh 

充电时间  3 小时充满 

自动断电  约 15 分钟后自动关闭 

操作条件  仅限干燥室内环境 

储存条件  干净、阴凉和干燥环境

尺寸 (Ø x L)  约 ø90 x 160 mm

重量  约 700 g

CN

用戶手冊

振动滚轮
花生球

MMR

有用信息

电池充电 维护和保养

操作说明

废弃处置

保固及售後支援
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QUICK START GUIDE

快速入門

快速入门

PANDUAN 
PERMULAAN PANTAS

คู่มือเร่ิมต้นแบบด่วน

Manual
Pengguna

Rol 
getaran

Pengenalan
Terima kasih kerana membeli Rol Getaran Fascia MMR 
dan selamat datang ke MEDISANA!
Sila baca manual pengguna ini dengan teliti dan simpan 
di tempat selamat untuk rujukan pada masa hadapan.

Set Mengandungi:
• MMR x 1
• Manual arahan x 1
• Kabel USB (untuk mengecas) x 1

Gambar rajah Produk
1. Sambungan ke Pembekal Kuasa
2. Butang fungsi dan Power On/Off
3. 3 lampu LED untuk menandakan  

PENGENALAN
Arahan ini adalah untuk peranti ini. Ia 
mengandungi maklumat penting tentang 
langkah permulaan dan pengendalian. Baca 
manual arahan ini dengan terperinci.

AMARAN
Nota amaran ini mesti dipatuhi untuk 
mengelakkan sebarang kecederaan 
pengguna.

BERHATI-HATI
Nota ini mesti dipatuhi untuk mengelakkan 
sebarang kerosakan peranti.

NOTA
Nota ini memberi anda maklumat berguna 
tentang pemasangan atau kendalian.

MAKLUMAT PENTING! SIMPAN 
UNTUK RUJUKAN AKAN DATANG!

Baca manual arahan dengan teliti sebelum 
menggunakan peranti ini, terutamanya arahan 
keselamatan, dan simpan manual arahan untuk 
kegunaan pada masa hadapan.

Jika anda menyerahkan peranti kepada orang lain, 
arahan penggunaan ini mesti diserahkan bersama.

Sebelum Menggunakan Unit

 Peranti tidak boleh digunakan untuk 
kegunaan komersial atau tujuan 
perubatan. Jika anda ada masalah 
kesihatan, dapatkan nasihat doktor 
sebelum menggunakan peranti.

 Gunakan di dalam bangunan sahaja!

 Jangan gunakan peranti di dalam bilik 
yang basah (contoh: semasa mandi)

Bateri dalam perkakas mengandungi bahan 
berbahaya kepada alam sekitar. Sebelum 
perkakas dibuang, kuasa perlu dipotong dan 
bateri dikeluarkan, dan kemudian bateri harus 
dibuang dalam keadaan selamat.
Produk ini tidak boleh dibuang bersama sisa 
domestik. Semua pengguna bertanggungjawab 
untuk menyerahkan semua peranti elektrik atau 
elektronik, sama ada ia mengandungi bahan 
toksik atau tidak, kepada pusat pungutan 
perbandaran atau komersial agar ia boleh 
dilupuskan dengan cara yang sesuai dengan alam 
sekitar. Rujuk kepada pihak berkuasa tempatan 
atau wakil penjual anda untuk mendapatkan 
maklumat tentang pelupusan.

• Sambungkan peranti untuk pengecasan dengan cara 
supaya palam kuasa mudah dicapai.

• Sentiasa padamkan peralatan selepas digunakan dengan 
butang fungsi Power On/Off.

• Untuk memisahkan unit daripada punca bekalan kuasa, 
tarik palam keluar daripada soket. Jangan tarik pada 
kabel!

• Jangan angkat, tarik atau pintal peranti pada bahagian 
kabel atau unit pembekal kuasa.

• Jangan terus menggunakan unit jika terdapat kerosakan 
pada penyesuai plumbum atau sesalur. Untuk 
keselamatan, bahagian ini hanya boleh diganti oleh 
kakitangan perkhidmatan yang dibenarkan sahaja. Untuk 
mengelakkan bahaya, hantar unit ke pusat perkhidmatan.

• Pastikan kabel tidak akan menyebabkan tersandung. 
Kabel tidak boleh terlipat, terhalang atau berpintal.

• Alat ini mesti dibekalkan dengan voltan sangat rendah 
yang selamat sahaja seperti yang ditandakan pada alat.

• Alat ini mesti digunakan dengan unit pembekal kuasa yang 
disertakan dengan alat ini sahaja.

• Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 
tahun ke atas dan orang yang terbatas keadaan fizikal, 
deria atau kebolehan mental mereka, atau yang kurang 
berpengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi 
seliaan atau arahan penggunaan peralatan yang selamat 
dan mereka faham bahayanya.

• Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan mereka 
tidak bermain dengan peranti ini.

• Jangan gunakan unit ini untuk menyokong atau 
menggantikan rawatan perubatan.

• Aduan dan simptom kronik boleh menjadi lebih buruk.

• Jangan gunakan peralatan ini berhampiran organ atau 
sebarang bahagian yang sensitif.

• Jika anda rasa sakit atau tidak selesa semasa urutan, 
berhenti serta merta dan dapatkan nasihat doktor.

• Sebelum menggunakan peranti, dapatkan nasihat doktor 
berkenaan kesakitan yang tak terjelas, jika anda sedang 
menjalani rawatan atau menggunakan peralatan 
perubatan.

• Pastikan tiada kerosakan pada unit pembekal kuasa, kabel 
dan peranti setiap kali sebelum menggunakan atau 
mengecas. Jangan cuba gunakan unit yang rosak.

• Jangan gunakan peralatan jika terdapat tanda kerosakan 
pada alat atau kord kuasa, jika ia tidak berfungsi dengan 
sempurna, atau jika ia telah terjatuh atau dalam keadaan 
lembap. Untuk mengelakkan bahaya, hantar unit ke pusat 
perkhidmatan.

• Peranti ini mesti digunakan untuk tujuan yang ditetapkan 
seperti yang dinyatakan dalam manual arahan sahaja.

• Penggunaan unit untuk sebarang tujuan lain membatalkan 
waranti.

• Gunakan alat ini di tempat yang sesuai sahaja, seperti yang 
diterangkan dalam kad amalan.

• Jangan gunakan alat ini semasa anda tidur atau baring di 
atas katil.

• Jangan gunakan alat ini sebelum tidur. Urutan 
menghasilkan kesan rangsangan.

• Jangan sesekali gunakan alat ini semasa memandu 
kenderaan atau mengendalikan mesin.

• Tempoh maksimum kendalian untuk satu sesi dengan 
getaran ialah 15 minit.

• Setelah tempoh ini tamat, alat ini akan terpadam secara 
automatik.

• Biarkan motor sejuk untuk beberapa minit, sebelum 
menghidupkan semula alat ini.

• Jangan tinggalkan unit ini tanpa pengawasan jika ia 
disambungkan ke pembekal kuasa (untuk mengecas 
bateri).

• Jangan biarkan alat ini bersentuh dengan objek tajam atau 
runcing.

• Jangan tutup alat ini semasa ia dihidupkan. Jangan 
gunakan di bawah selimut atau kusyen. Terdapat risiko 
kebakaran, kejutan elektrik atau kecederaan.

• Jika digunakan pada bahagian kepala, leher atau bahagian 
atas belakang, disarankan untuk memadamkan urutan 
getaran.

• Bateri tersedia pada alat ini tidak boleh ditukar atau 
ditanggalkan oleh pengguna. Jika terdapat masalah 
dengan pembekal kuasa, hubungi pusat perkhidmatan.

• Anda hanya boleh membersihkan peranti ini sendiri sahaja. 
Jika peranti tidak berfungsi, jangan baikinya sendiri kerana 
ia akan menyebabkan semua hak jaminan terbatal secara 
automatik. Rujuk kepada pengedar atau wakil penjual 
tempatan dan baiki di pusat servis.

• Pembersihan dan penjagaan tidak sepatutnya dilakukan 
oleh kanak-kanak tanpa seliaan.

• Jangan tenggelamkan peranti di dalam air atau cecair lain.

• Jika peranti dimasuki air, padamkannya serta merta dan 
tanggalkan kabel sesalur jika ia disambungkan. Tunggu 
sehingga peranti kering sepenuhnya.

Item yang Disertakan dan Pembungkusan
Sila periksa terlebih dahulu bahawa peranti lengkap dan 
tiada sebarang kerosakan. Jika anda ragu-ragu, jangan 
gunakannya dan hubungi wakil penjual anda atau pusat 
servis anda.
Pembungkus boleh diguna semula atau dikitar semula. 
Sila lupuskan sebarang bahan pembungkus yang tidak 
diperlukan lagi dengan cara yang betul. Jika semasa 
membuka bungkusan anda menyedari sebarang 
kerosakan yang berlaku semasa penghantaran, sila 
hubungi pengedar atau wakil penjual tempatan anda tanpa 
berlengah lagi.

MMR menyediakan 3 tahap keamatan urutan dan satu 
mod automatik, yang boleh dipilih dengan menekan 
butang fungsi dan Power On/Off.

Tahap M1: Tekan butang, mesin mula mengurut dengan 
getaran perlahan. Lampu LED M1 menyala.

Tahap M2: Tekan butang lagi, mesin mula mengurut 
dengan getaran sederhana. Lampu LED M2 menyala.

Tahap M3: Tekan butang lagi, mesin mula mengurut 
dengan getaran sederhana. Lampu LED M3 menyala.

AMARAN
Sila pastikan pembungkus politena dijauhkan 
daripada kanak-kanak! Risiko sesak nafas!

AMARAN
Jika penunjuk bateri tidak berkelip selepas enam jam 
dicas secara berterusan, tanggalkan penyesuai 
sesalur untuk mengelakkan bahaya.

BERHATI-HATI
Pastikan tempoh pengendalian maksimum ialah 
10 minit.

MMR ialah peranti pengurut dengan motor getaran untuk 
urutan getaran mendalam yang berkesan. Ia dapat 
membantu mengelakkan ketegangan otot dan membina 
semula otot anda dengan cepat (contoh: selepas senaman 
berat). MMR menggabungkan urutan getaran yang dalam 
dengan urutan tekanan (dengan berat badan anda sendiri) 
supaya otot yang tegang akan dikendurkan dengan mudah.

• Sebelum membersihkan alat, pastikan ia telah dipadamkan 
dan unit bekalan kuasa telah ditanggalkan. Biarkan unit 
sejuk.

• Bersihkan peranti dengan span yang lembap sedikit. 
Jangan gunakan berus, agen pembersih yang agresif, 
petrol, pencair atau alkohol. Lap unit menggunakan kain 
bersih yang kering.

• Jangan tenggelamkan alat di dalam air untuk 
membersihkannya dan pastikan alat tidak dimasuki air.

• Tunggu hingga peranti betul-betul kering sebelum 
menggunakannya semula.

• Leraikan sebarang pintalan pada kabel.

• Berhati-hati ketika menggulung sambungan sesalur untuk 
mengelakkan kerosakan.

• Peranti sebaik-baiknya diletakkan di dalam bungkusan asal 
dan simpan di tempat yang bersih dan kering.

Sila hubungi wakil penjual atau pengedar tempatan anda 
jika perlu membuat tuntutan dalam tempoh waranti.

Syarat waranti berikut dikenakan:

1. Tempoh waranti untuk MMG Pro ialah satu tahun dari 
tarikh pembelian. Untuk membuat tuntutan waranti, 
tarikh  pembelian perlu dibuktikan dengan resit jualan 
atau invois.

2. Kecacatan pada bahan atau pembuatan akan dibaiki 
secara percuma dalam tempoh waranti.

3. Pembaikan dalam tempoh waranti tidak akan 
melanjutkan tempoh waranti sama ada untuk unit atau 
bahagian     yang diganti.

4. Perkara berikut tidak termasuk dalam waranti:

a) Sebarang kehilangan atau kerosakan akibat 
pengendalian yang tidak betul.

b) Sebarang kehilangan atau kerosakan yang 
disebabkan oleh bencana alam, rusuhan, perang, 
kemalangan atau  kejadian yang di luar 
kawalan Medisana.

c) Semua kerosakan yang disebabkan oleh pembaikan 
atau begaan oleh pelanggan atau pihak ketiga yang 
tidak dibenarkan.

d) Kerosakan akibat sambungan tambahan dengan 
peralatan lain.

e) Aksesori yang terdedah kepada kelusuhan biasa. 

5. Jika terdapat terma dan syarat perkhidmatan khas untuk 
Perkhidmatan Pembaikan tertentu yang diberi oleh 
Medisana, terma dan syarat khas tersebut akan diguna 
pakai jika terdapat percanggahan dengan Terma 
Perkhidmatan Pembaikan ini.

Jika anda perlukan maklumat lanjut atau sokongan, sila 
hubungi wakil penjual atau pengedar tempatan di negara 
anda.

Sebelum penggunaan kali pertama, bateri perlu dicas
(1 x bateri litium 3.7V, 1800mAh) sepenuhnya. Oleh itu, 
sambungkan pembekal kuasa yang disertakan ke punca 
sesalur yang biasa dan hujung kabel yang satu lagi kepada 
sambungan bekalan kuasa. Untuk mengecas bateri 
sepenuhnya, tempoh pengecasan ialah selama lebih kurang 3 
jam.

3 lampu LED (3) menandakan status pengecasan:
●○○ = Lebih kurang 0-40% ●●○ = Lebih kurang 40-70%
●●● = Lebih kurang 70-99%

Selepas bateri dicas sepenuhnya, lampu LED akan sentiasa 
menyala. Anda boleh memutuskan bekalan kuasa sekarang. 
Selepas dicas sepenuhnya, peranti ini boleh digunakan 
selama lebih kurang 1.5 jam (tahap 1), atau 50 minit (tahap 
3). Jika keamatan urutan semakin perlahan, hentikan 
penggunaan dan cas semula.

M1
M2 M3







MMR

ARAHAN KESELAMATAN

MAKLUMAT BERGUNA

PENGECASAN BATERI

ARAHAN KENDALIAN

M1
M2 M3

Tahap M1
Tahap M2

Tahap M3

M1
M2 M3

Mod automatik
( 3 lampu LED menyala )
M2

PENJAGAAN

PELUPUSAN

WARANTI DAN SOKONGAN

SPESIFIKASI TEKNIKAL
Nama produk   Medisana MMR

No. Model   RG 218

No. Artikel   48225

Jenis bateri   Bateri litium tersedia

Bekalan kuasa   Input 5V      1000 mA 

Spesifikasi bateri   DC 3.7V 1800mAh

Tempoh pengecasan   3 jam pengecasan penuh 

Terpadam secara  Lebih kurang 15 minit  
automatik 

Keadaan kendalian   Di dalam bangunan,

  di tempat yang kering

Keadaan penyimpanan   Simpan produk ini di tempat  
  yang bersih, sejuk dan kering.

Dimensi (Ø x L)   Lebih kurang ø90 x 160 mm

Berat   Lebih kurang 700 g

คู่มือผู้ใช้

Vibration
Roll

บทนำ
ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งนวด MMR 
Fascia Vibration Roll

และยินดีต้อนรับสู่ MEDISANA!

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดและเก็บรักษา
ไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ชุดอุปกรณ์จะรวมถึง:
• MMR x 1
• คู่มือการใช้งาน x 1
• สายยูเอชบี (สำหรับชาร์จไฟ) x 1

แผนภาพผลิตภัณฑ์
1. การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
2. เปิด/ปิดเครื่อง และปุ่มฟังก์ชันการทำงาน
3. 3 ไฟแสดงสถานะ  หลอดเพื่อบ่งชี้ระดับความรุนแรงของ
การสั่นสะเทือนและสถานะการชาร์จไฟฟ้า  

บทนำ
นี่เป็นคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นี้ ซึ่งมีข้อมูล
สำคัญเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานและการทำงาน
ของอุปกรณ์นี้ ให้อ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด

คำเตือน
ต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายคำเตือนนี้เพื่อป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้งาน

ข้อควรระวัง
ต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่อุปกรณ์

หมายเหตุ
เครื่องหมายนี้แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการติดตั้งหรือการทำงาน

ข้อมูลสำคัญ!
เก็บไว้สำหรับการใช้งานในภายหลัง!

อ่านคู่มือการใช้โดยละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ โดยเฉพาะข้อ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัย และ
เก็บรักษาคู่มือการใช้ไว้สำหรับการใช้งานในภายหลัง
หากคุณมอบอุปกรณ์นี้ให้กับผู้อื่น คุณจำเป็นต้องให้คู่มือ
การใช้งานเหล่านี้ไปพร้อมกับอุปกรณ์ด้วย

ก่อนการใช้ชุดอุปกรณ์นวด
ต้องไม่นำเอาอุปกรณ์ไปใช้เชิงพาณิชย์หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์
หากคุณมีข้อกังวลด้านสุขภาพ โปรดปรึกษาแพทย์
ของคุณก่อนการใช้อุปกรณ์นี้

ใช้ภายในบ้านเท่านั้น!

ห้ามใช้อุปกรณ์ในห้องที่เปียกชื้น (เช่น ขณะอาบน้ำ)

แบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องจะมีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่ง
แวดล้อม ก่อนทิ้งอุปกรณ์ ควรปิดเครื่องและถอด
แบตเตอรี่ออกก่อน จากนั้นควรทิ้งแบตเตอรี่
ในลักษณะที่ปลอดภัย 
ต้องไม่ทิ้งอุปกรณ์นี้ร่วมกับขยะของเสียจากชุมชน 
ผู้ใช้ทุกคนต้องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสารพิษก็ตามส่งให้
ทางจุดรวบรวมขยะของเทศบาลหรือเอกชนเพื่อนำ
ไปกำจัดโดยวิธีการที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม 
ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้แทนจำหน่ายเกี่ยว
กับข้อมูลในการกำจัดขยะ

• เสียบอุปกรณ์เพื่อชาร์จไฟในลักษณะดังกล่าวเท่านั้นเพื่อ
ให้สามารถเข้าถึงสายไฟได้อย่างอิสระ

• ปิดอุปกรณ์เสมอหลังการใช้งานด้วยการกดปุ่มเปิด
/ปิดเครื่องและปุ่มฟังก์ชั่นการทำงาน

• สำหรับการถอดชุดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ให้ดึง
ปลั๊กออกจากเบ้าเสียบเสมอ ห้ามดึงสายไฟ!

• ห้ามแบก ดึง หรือ บิดงออุปกรณ์ที่เสียบสายไฟหรือเครื่องจ่าย
ไฟฟ้า

• คุณต้องหยุดใช้งานชุดอุปกรณ์ หากอะแดปเตอร์ตัวนำหรือ
ตัวหลักชำรุดเสียหาย เพื่อความปลอดภัย ต้องให้ช่างซ่อม
บำรุงที่ได้รับอนุญาตทำการเปลี่ยนถ่ายชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่า
นี้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตราย โปรดจัดส่งชุดอุปกรณ์นี้ไปยัง
ศูนย์บริการเสมอ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ทำให้สะดุดล้ม สายไฟต้องอยู่
ในสภาพไม่หยิกงอ มีลักษณะเป็นบ่วงดักจับ หรือบิดงอ

• ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่ต่ำเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัย
สำหรับชุดอุปกรณ์นี้โดยสอดคล้องกับเครื่องหมายที่แสดง
ไว้บนอุปกรณ์

• ต้องใช้อุปกรณ์นี้กับเครื่องจ่ายไฟฟ้าที่ให้มากับชุดอุปกรณ์นี้
เท่านั้น

• เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีสมรรถนะทางร่างกาย การ
รับรู้สึก หรือ ทางจิตใจที่ลดลง หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และ
ไม่มีความรู้สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้หากบุคคลดังกล่าว
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือได้รับการสอนวิธีการใช้งาน
อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้อง

• เด็กต้องอยู่ในการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่นำ
อุปกรณ์นี้มาเล่น

• ห้ามใช้ชุดอุปกรณ์นี้เพื่อเสริมหรือแทนที่อุปกรณ์ทางการ
แพทย์

• อาจทำให้ปัญหาและอาการที่เป็นอยู่เรื้อรังเลวร้ายลงได้
• ห้ามใช้อุปกรณ์นี้นวดในบริเวณที่ใกล้กับอวัยวะหรือบริเวณ

ที่อ่อนไหวอื่น ๆ
• หากมีอาการเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่สบายใด ๆ ขณะรับการนวด 

ให้หยุดการนวดโดยทันทีและปรึกษาแพทย์ของคุณ
• ก่อนใช้อุปกรณ์นวดนี้ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ

การเจ็บปวดที่ไม่หาสาเหตุไม่ได้ หากคุณอยู่ในระหว่างการ
บำบัดรักษาทางการแพทย์หรือในระหว่างการใช้เครื่องมือ
แพทย์

• ตรวจสอบเครื่องจ่ายไฟ สายไฟ และอุปกรณ์อย่างละเอียด
รอบคอบเพื่อตรวจหาการชำรุดเสียหายก่อนการใช้งานหรือ
การชาร์จแต่ละครั้ง ห้ามพยายามใช้ชุดอุปกรณ์ที่มีข้อ
บกพร่อง

• ห้ามใช้อุปกรณ์หากอุปกรณ์หรือสายไฟแสดงให้เห็นถึงการ
ชำรุดเสียหาย หากไม่ได้อยู่ในสภาพการทำงานสมบูรณ์ หรือ 
หากหล่นตกพื้นหรือเปียกชื้น เพื่อป้องกันอันตราย โปรดจัด
ส่งชุดอุปกรณ์นี้ไปยังศูนย์บริการเสมอ

• ต้องใช้งานอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังที่อธิบาย
ไว้ในคู่มือการใช้งานเท่านั้น

• การใช้ชุดอุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดจะทำให้การรับ
ประกันสินค้าเป็นโมฆะ

• ใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสมดังที่อธิบายไว้ในคู่มือการ
ใช้เท่านั้น

• ห้ามใช้อุปกรณ์ขณะคุณนอนหลับอยู่หรือเมื่อคุณกำลังนอน
อยู่บนเตียงนอน

• ห้ามใช้อุปกรณ์ก่อนนอนหลับ การนวดมีผลในการกระตุ้นร่า
งกาย

• อย่าใช้อุปกรณ์นวดขณะกำลังขับรถหรือขณะกำลังควบคุม
เครื่องจักร

• ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดสำหรับหนึ่งช่วงเวลาของการนวด
ระบบสั่นสะเทือนคือ 15 นาที

• เมื่อเกินระยะเวลาดังกล่าวนี้ เครื่องนวดจะปิดเครื่องเองโดย
อัตโนมัติ

• ปล่อยให้มอเตอร์เย็นตัวลงเป็นเวลาหลายนาทีก่อนที่คุณจะ
เปิดใช้งานอุปกรณ์นวดนี้อีกครั้ง

• ห้ามทิ้งอุปกรณ์นวดไว้โดยไม่ได้เฝ้าดูแลหากเสียบอุปกรณ์
นวดเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (เพื่อชาร์จแบตเตอรี่)

• ห้ามให้ชุดอุปกรณ์นวดสัมผัสกับวัตถุแหลมคม
• ห้ามปิดคลุมชุดอุปกรณ์นวดขณะเครื่องอยู่ในนสภาพเปิด

ใช้งานอยู่ • ห้ามใช้อุปกรณ์นวดเมื่ออยู่ใต้ผ้าห่มหรือเบาะ
รอง มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือ การ
บาดเจ็บได้

• หากนำอุปกรณ์ไปใช้กับศีรษะ คอ หรือ บริเวณส่วนหลังด้าน
บน เราแนะนำให้ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการนวดระบบสั่น
สะเทือน

• แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในตัวอุปกรณ์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้
ขั้นปลายของอุปกรณ์ทำการเปลี่ยนหรือถอดออกแต่อย่างใด 
หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับแหล่งจ่ายไฟ โปรดติดต่อศูนย์
บริการ

• คุณสามารถเพียงแค่ทำความสะอาดอุปกรณ์ได้เท่านั้น หาก
อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ โปรดอย่าซ่อมอุปกรณ์ด้วยตนเอง
เนื่องจากอาจทำให้สิทธิการประกันสินค้าทั้งหมดสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติ โปรดร้องขอให้ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทน
จำหน่ายในพื้นที่ของคุณซ่อมอุปกรณ์ที่ดำเนินการโดยฝ่าย
บริการซ่อม

• ห้ามเด็กที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทำความสะอาดและ
บำรุงรักษาเครื่อง

• ห้ามจุ่มอุปกรณ์ในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
• กระนั้น หากมีของเหลวเข้าไปในตัวอุปกรณ์ ให้ปิดเครื่อง

ทันทีพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกหากมีการเสียบสายไฟอยู่ รอ
จนกว่าเครื่องอุปกรณ์แห้งสนิท

ชิ้นส่วนและบรรจุภัณฑ์
ในขั้นแรก กรุณาตรวจดูอุปกรณ์ว่ามีความสมบูรณ์และไม่มีความ
เสียหายใด ๆ กรณีที่ไม่แน่ใจ ห้ามใช้อุปกรณ์และโปรดติดต่อผู้
แทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการของคุณ
บรรจุภัณฑ์สามารถนำมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล โปรดทำลายทิ้งวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี หากพบความเสียหายจากการ
ขนส่งขณะเปิดห่อบรรจุภัณฑ์ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือ
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณในทันที

เครื่องนวด MMR สามารถนวดได้ 3 ระดับความรุนแรง และ 1 
โหมดการนวดอัตโนมัติซึ่งสามารถเลือกได้โดยการกดปุ่มเปิด
/ปิดเครื่อง และปุ่มฟังก์ชั่นการทำงาน

ระดับ M1: เมื่อกดปุ่ม เครื่องจะเริ่มทำการนวดด้วยการสั่น
สะเทือนในระดับความเร็วต่ำ ไฟแสดงสถานะ M1 LED จะสว่าง
ขึ้น

ระดับ M2: เมื่อกดปุ่มอีกครั้ง เครื่องจะเริ่มทำการนวดด้วยการสั่น
สะเทือนในระดับความเร็วปานกลาง ไฟแสดงสถานะ M2 LED 
จะสว่างขึ้น

คำเตือน
กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่ามีการเก็บบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ให้พ้นมือเด็ก! เสี่ยงต่อการสำลัก!

คำเตือน
หากไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ไม่กระพริบภายหลังการ
ชาร์จอย่างต่อเนื่องหกชั่วโมง ให้ถอดอะแดปเตอร์ที่ต่อ
เข้ากับสายเมนออกเพื่อป้องกันอันตราย

ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะเวลาการทำงานสูงสุดของ
อุปกรณ์นวดคือ 15 นาที

MMR เป็นอุปกรณ์การนวดที่มีมอเตอร์การสั่นสะเทือนสำหรับ
การนวดระบบสั่นสะเทือนที่ให้ผลการนวดลึกลงใต้ผิวหนัง ช่วย
ป้องกันการตึงตัวของกล้ามเนื้อและฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณได้
อย่างรวดเร็ว (เช่น ภายหลังการออกกำลังกายอย่างหนัก) เครื่อง 
MMR จะรวมเอาการนวดระบบสั่นสะเทือนแบบลงลึกมาใช้ร่วม
กับการนวดแบบกด (ด้วยการใช้น้ำหนักตัวของคุณเอง) ดังนั้น
กล้ามเนื้อที่ตึงตัวจะคลายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

• ก่อนทำความสะอาดอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด
เครื่องและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟแล้ว ปล่อยให้ชุด
อุปกรณ์เย็นตัวลง

• ทำความสะอาดด้วยการใช้ฟองน้ำที่ชุบน้ำพอหมาดเท่านั้น 
ห้ามใช้แปรง สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง น้ำมัน
ปิโตรเลียม ทินเนอร์ หรือ แอลกอฮอล์ เช็ดชุดอุปกรณ์ให้
แห้งด้วยการใช้ผ้าแห้งและสะอาด

• ห้ามจุ่มอุปกรณ์ในน้ำเพื่อทำความสะอาดและต้องแน่ใจว่าน้ำ
ไม่สามารถเข้าไปในตัวอุปกรณ์

• รอจนกว่าอุปกรณ์แห้งสนิทก่อนการใช้งานอีกครั้ง
• คืนสภาพสายไฟที่หยิกงอ
• ดูแลเอาใจใส่ขณะม้วนสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสีย

หาย
• หากเป็นไปได้ คุณควรจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม

ของอุปกรณ์และเก็บไว้ในบริเวณที่แห้งและสะอาด

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของ
คุณกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิการรับประกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับประกัน:
1. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ

สินค้า ในกรณีต้องการเรียกร้องสิทธิการรับประกัน ต้อง
แสดงหลักฐานวันที่ซื้อสินค้าโดยใช้ใบเสร็จหรือใบกำกับ
สินค้า 

2. วัสดุที่มีตำหนิหรือชำรุดเสียหายจากขั้นตอนการผลิตจะ
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน
ระยะเวลาการรับประกัน

3. หากส่งซ่อมชุดอุปกรณ์ภายในระยะประกัน จะไม่มีการ
ขยายเวลาการรับประกันให้ชุดอุปกรณ์ที่ส่งซ่อมหรือชิ้น
ส่วนที่เปลี่ยนใหม่นั้น 

4. สิ่งที่ไม่รวมในเงื่อนไขและข้อกำหนดการรับประกัน:
ก. ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่มีสาเหตุมาจาก

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
ข. การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการ

ควบคุมของมนุษย์ เหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง 
สงคราม อุบัติเหตุ หรือ สิ่งอื่นใดที่เหนือการควบคุม
อย่างสมเหตุสมผลของ Medisana

ค. ความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการซ่อมหรือปลอม
แปลงโดยลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต

ง. ความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมต่อภายนอกเข้ากับ
อุปกรณ์อื่น ๆ

จ. อุปกรณ์เสริมที่มีการเสื่อมสภาพตามปกติ
5. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการจำเพาะใด ๆ สำหรับ

การบริการซ่อมที่ Medisana ให้บริการ ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขการบริการที่จำเพาะดังกล่าวจะต้องมีอำนาจเหนือ
กว่าในการบังคับใช้กรณีที่มีความแตกต่างกับข้อกำหนด
และเงื่อนไขบริการซ่อมเหล่านี้

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือ โปรด
ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ในประเทศ
ของคุณ

ก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก ควรทำการชาร์จอุปกรณ์ (1 x 
แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V, 1800 mAh) จนเต็ม ดังนั้น ให้เชื่อมต่อ
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าที่ให้มาเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าและอีกปลายด้าน
หนึ่งของสายไฟให้เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า สำหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่จนเต็ม ให้ชาร์จเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ไฟแสดงสถานะแบบ 3 ดวง (3) จะชี้แสดงถึงสถานะของการ
ชาร์จ:
●○○ = ประมาณ 0-40%       ●●○ = ประมาณ 40-70%
●●● = ประมาณ 70-99%

หลังจากการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว หลอดไฟแอลอีดี – จะ
ส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง ในตอนนี้ คุณสามารถถอดปลั๊กออกจาก
แหล่งจ่ายไฟได้ เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว คุณสามารถใช้งาน
อุปกรณ์ได้เป็นระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 1.5 ชั่วโมง (ระดับ 
1) หรือ ประมาณ 50 นาที (ระดับ 3) หากสังเกตเห็นว่าความ
รุนแรงของการนวดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ให้หยุดการใช้งานแล้ว
ทำการชาร์จใหม่อีกครั้ง 

M1
M2 M3







MMR

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

การชาร์จแบตเตอร่ี

คำแนะนำการใช้งาน

M1
M2 M3

ระดับ M1
ระดับ M2

ระดับ M3

M1
M2 M3

โหมดอัตโนมัติ
(ไฟแสดงสถานะทั้ง 3 ดวงจะสว่างขึ้น)

TH

การบำรุงรักษาและการดูแลอุปกรณ์

การกำจัด

การรับประกันและความช่วยเหลือ

รายละเอียดทางเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบสินค้า 
รหัสสินค้า 
รหัส EAN 
ประเภทแบตเตอรี่  
แหล่งจ่ายไฟอินพุต
แบตเตอรี่
ข้อกำหนดทางเทคนิคี่ 
เวลาในการชาร์จ 
ปิดอัตโนมัติ
สภาวะการทำงาน 

สภาวะการจัดเก็บ

ขนาด (Ø x L) 
น้ำหนัก 

Medisana MMR

RG 218

48225

40155 88 48225 0

แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว
5V      1000 mA

DC 3.7V 1800mAh

ชาร์จเต็ม 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้นประมาณ 15 นาที
เฉพาะในพื้นที่แห้งและ
เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและ
เย็นในพื้นที่ 
ประมาณ. Ø90 x 160 มม
ประมาณ 700 กรัม

Mod automatik: Tekan butang lagi, ia bertukar kepada 
Mod Automatik. 3 lampu LED menyala. 

(Tip: Peranti tersedia mod padam dengan menekan 2 
saat, selepas peranti ini dihidupkan, menekan butang ini 
berterusan boleh memadamkan bola pengurut dan lampu 
penanda pada sebarang status.)

ระดับ M3: เมื่อกดปุ่มอีกครั้ง เครื่องจะเริ่มทำการนวดด้วยการ
สั่นสะเทือนในระดับความเร็วปานกลาง ไฟแสดง

สถานะ M3 LED จะสว่างขึ้น
โหมดอัตโนมัติ: กดปุ่มอีกครั้ง เครื่องจะเปลี่ยนไปเป็นโหมด
อัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะทั้ง 3 ดวงจะสว่างขึ้นเป็นสีแดง

(คำแนะนำ: สำหรับการปิดโหมดแบบในตัวเครื่องด้วยการกด
ค้างไว้ 2 วินาทีภายหลังการเริ่มต้นการใช้งานอุปกรณ์นวดนี้ 
การกดปุ่มนี้ค้างไว้นาน ๆ จะสามารถปิดใช้งานลูกบอลนวด
พร้อมทั้งไฟแสดงสถานะในสถานะใดก็ตาม)
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