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Дякуємо Вам
за придбання перкусійного 
масажера Flow MINI

Для отримання додаткової інформації
про пристрій та перегляд відеоінструкцій відвідайте 

сайт physiokit.com.ua/flow 



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ВИ 

ПРОЧИТАЛИ КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ми, команда Flow Sports Technology, завжди знаходимося в пошуку 
рішень, як допомогти спортсменам досягати своїх цілей. Дякуємо вам 

за довіру та використання Flow для отримання максимальної віддачі від 
тренувального процесу та швидкого відновлення вашого організму. 

Хоча перкусійна терапія не є абсолютно новим методом відновлення, 
ми не спостерігали на ринку надійного та універсального пристрою. 

Тому ми вирішили з нуля спроектувати масажер Flow так, щоб він став 
таким. Легкий. Тихий. З потужним акумулятором. Дехто каже, що 

проривна технологія Flow MINI змінила правила гри. 
Ми просто любимо допомагати спортсменам знову знайти свій flow.



Попередження

Li-ionIF DAMAGED EUROPE

Техніка безпеки
• Особам віком 14 років і молодшим, особам з обмеженими фізичними можливостями або зниженою 

критикою свого тіла слід використовувати цей пристрій лише під наглядом або після того, як було 
проведено інструктаж відповідальною особою, яка продемонструвала безпечне використання 
пристрою та можливі небезпеки, пов'язані з його використанням.

• Не використовуйте пристрій як іграшку. Пильна увага потрібна при використанні поряд з 
дітьми.

• Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
• Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини та не заливайте його водою.
• Зберігайте далеко від джерел тепла та прямих сонячних променів.
• Не допускайте потрапляння у вентиляційні отвори бруду, пилу та сміття.
• Не використовуйте пристрій для будь-яких інших цілей, крім масажу.
• Не торкайтеся будь-якої частини настінного зарядного пристрою або самого пристрою

мокрими руками.
• Не від'єднуйте зарядний пристрій, потягнувши за кабель. Для від'єднання беріться за вилку, а не 

за кабель.
• Не використовуйте мастильні матеріали, засоби для чищення, поліролі або освіжувачі повітря для 

очищення даного пристрою.
• За необхідності ремонту зверніться до служби підтримки Flow. Не розбирайте пристрій самостійно, 

оскільки неправильне складання може призвести до ураження електричним струмом або 
займанню.

• Якщо пристрій несправний або отимав пошкодження від падіння, пошкоджений, залишений на 
вулиці, зазнав різкого удару або впав у воду, не використовуйте його. Зверніться до служби 
підтримки Flow.

Техніка безпеки 
роботи з акумулятором

Акумулятор пристрою знаходиться в герметичному блоці та за нормальних обставин не 
становить небезпеки.

• Зберігайте пристрій далеко від джерел надмірного тепла та прямих сонячних променів. Не 
розташовуйте його на поверхні або всередині нагрівальних приладів, таких як мікрохвильові печі, 
плити або радіатори. Акумулятор може вибухнути під час перегріву.

• Не кидайте пристрій у вогонь, оскільки пошкоджений акумулятор може вибухнути. 
Утилізуйте пристрій відповідно до місцевих правил.

• Не розбивайте та не проштрикуйте корпус акумулятора, не піддавайте його впливу надмірного 
зовнішнього тиску. Це може призвести до короткого замикання або перегріву.

!
Перш ніж приступити до перкусійного масажу з Flow, будь ласка, отримайте дозвіл від лікаря, якщо 
у вас є такі стани або захворювання: вагітність, діабет з такими ускладненнями, як невропатія або 

пошкодження сітківки, периферична невропатія, носіння кардіостимуляторів, нещодавня операція, 
епілепсія або мігрень, грижа міжхребцевих дисків, спондилолістез, спондилоліз або спондильоз, 
нещодавня заміна суглобів або ВМС, металеві штифти чи пластини та інші проблеми зі здоров'ям 

Не для використання особами у віці 13 років та молодше.

Не використовуйте пристрій 
на голові або поблизу 

геніталій.
Не використовуйте пристрій 
вище 4-го шийного хребця

(приблизно на рівні середини 
горла).

Під час використання пристрою не 
кладіть пальці або предмети поруч із 

рухомим механізмом.
Не допускайте попадання волосся в 

місце кріплення масажної насадки або
в будь-яку іншу частину пристрою, що 

рухається.

Не закривайте вентиляційні отвори 
двигуна або акумулятора. 

Не допускайте скупчення пилу або 
сміття у вентиляційних отворах. Не 

вставляйте сторонні предмети у 
вентиляційні отвори двигуна або 

акумулятора.

Не мочіть пристрій, окрім 
протирання його злегка 

вологим рушником.

Цей пристрій містить 
надзвичайно потужний магніт!
Користувачі кардіостимуляторів 
повинні проконсультуватися зі 

своїм лікарем перед 
використанням Flow.



Комплектація Також в комплекті:
• М'яка торбинка для

зберігання і переноски
• Фірмові насадки

компанії Flow
• Керівництво з

експлуатації

Насадки Flow Heads™ Масажер Flow MINI
Настінний зарядний 

пристрій



Огляд
Індикатори заряду 

акумулятора
Отвори  

вентиляції мотора

Індикатори режима роботи 
Кнопка вмикання/вимикання і 
вибору режима роботи

Вбудований акумулятор

Порт для підключення 
зарядного пристрою



Молот
Ця універсальна насадка 
розроблена для всього тіла, 
підійде для роботи
з великою групою м'язів.

Куля
Її невеликий діаметр відмінно 
підходить для точкового впливу на 
м'язи: дозволяє виявити та 
пропрацювати тригерні точки.

Середня
Ця гігієнічна насадка
з непористого пінополіуретану 
підійде як для пропрацювання 
всього тіла, так і найбільш 
чутливих зон.

Ідеально підходить для хребта, нижньої 
частини шиї та ахіллового сухожилля, а 
також для основних груп м'язів, таких як 
литкові та квадрицепси. Слід бути 
обережним при використанні цієї насадки 
в особливо чутливих зонах.

Вилка

Насадки Flow Heads™
У комплект з масажером Flow MINI входять 4 насадки Flow Heads™, які можна легко міняти 
між собою. Щоб змінити насадку, потягніть її з пристрою. Ви почуєте невелике клацання, коли 
насадка від'єднається, після чого ви можете встановити нову.



Flow MINI спроектовано таким чином, 
щоб бути максимально простим
в експлуатації.
Щоб увімкнути, натисніть кнопку 
живлення один раз, і пристрій почне 
працювати в розслаблюючому режимі — 
Relax.

Натисніть кнопку живлення ще раз для 
переходу на підвищену швидкість, 
режим освіжаючий— Refresh.

Натисніть втретє, щоб перейти на 
максимальну швидкість, режим 
заряджання — Recharge.

Натисніть кнопку вчетверте, щоб 
запустити хвильовий режим — Flow 
Wave.
Щоб вимкнути пристрій, натисніть 
останній раз. Пристрій самостійно 
перейде в режим сну після 5 хвилин 
бездіяльності. Щоб вийти зі сплячого 
режиму, натисніть кнопку ввімкнення 
один раз.

РежимиШвидкий запуск

Натиснути
и прокрутити

Press

Акуратно дістаньте пристрій із коробки. У 
Flow MINI вже буде встановлена м'яка 
насадка. Щоб її зняти, просто візьміть 
насадку за основу і потягніть, доки
не почуєте характерне клацання.

Коли масажер перебуває у вимкненому 
стані, вставте вибрану насадку Flow Head™, 
натискаючи та вкручуючи її
до упору. Не використовуйте пристрій без 
насадки.

Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку 
живлення в центрі панелі керування. 
Повторне натискання активує різні режими 
роботи. Масажуйте потрібну ділянку тіла з 
необхідною швидкістю та потрібним тиском 
на пристрій. Циклічно перемикайте режими 
або утримуйте кнопку живлення, щоб 
вимкнути пристрій.



Низький заряд батареї або 
відсутність заряда
Коли у Вашому пристрої низький заряд 
батареї або відсутній заряд, на панелі 
загориться Червоний індикатор та 
пристрій працюватиме повільніше.

Не рекомендується розряджати 
пристрій до цього стану для 
збереження ємності акумуляторної 
батареї.

Заряджання пристрою 
Підключіть зарядний пристрій до 
Flow MINI та вставте його в 
розетку. Світлодіоди на панелі 
масажера почнуть змінювати колір. 
Червоний, Жовтий, Зелений.

Під час заряджання масажер 
не включатиметься.

Заряджання завершено
Коли пристрій повністю заряджено, 
всі 6 світлодіодів безперервно 
горітимуть.

Зарядка Очищення та догляд
• Не чистіть пристрій під час заряджання.

• Не використовуйте воду для чищення пристрою.

• Не використовуйте абразивні засоби чи розчинники.

• Для очищення пристрою використовуйте вологий рушник.

• Після цього використовуйте тканину, що додається в комплекті
для просушування.

Обслуговування
• Насадки Flow Heads рекомендується замінювати кожні три місяці або якщо 

вони мають явні ознаки зношування або забруднюються.

• Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор.

• Заряджайте пристрій щомісяця, щоб продовжити термін служби акумулятора.

• Пристрій можна заряджати в будь-який час і за будь-якого рівня заряду
акумулятора.

• Заряджайте тільки за допомогою настінного зарядного пристрою Flow, що йде в 
комплекті.

• Не зберігайте/не залишайте акумулятор під прямим сонячним промінням
або при температурі більше 40°C.

• Акумулятор і зарядний пристрій найкраще працюють за нормальної
кімнатної температури. Не заряджайте під прямим сонячним промінням або 
при низьких температурах. Діапазон температур для заряджання становить 
від 0°C до 40°C.

• Ніколи не залишайте пристрій працюючим або в процеі зарядки без нагляду.

• Не рекомендується повністю розряджати акумулятор.

Транспортування та зберігання
• Flow MINI схвалені TSA в якості ручного багажу, де вони повинні бути розміщені 

при подорожі на літаку. Якщо ручна поклажа перевіряється біля виходу
на посадку, пристрій повинен бути витягнутий із сумки та перебувати
у пасажира у салоні літака.

• Перед тривалим зберіганням повністю зарядіть акумулятор.



УтилізаціяГарантія
УМОВИ І ПОЛОЖЕННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ ТЕРМІНОМ НА 24 МІСЯЦЯ

ГАРАНТІЯ ПОКРИВАЄ:

• Ремонт або заміна вашого Flow MINI, якщо буде виявлено, що він несправний через дефектні 
матеріали, виготовлення або роботу протягом 24 місяців з моменту покупки або доставки
(якщо будь-якої деталі не буде в наявності, Flow замінить її аналогічною деталлю).

• Якщо цей пристрій продається за межами ЄС, ця гарантія дійсна лише в тому випадку, якщо 
пристрій використовується в країні, де він був проданий.

• Якщо цей пристрій продається в межах ЄС, ця гарантія дійсна лише (1), якщо пристрій 
використовується в країні, в якій він був проданий, або (2), якщо пристрій використовується в 
Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Ірландії, Італії, Нідерланди, Іспанії або Великобританії.

• Масажери Flow виготовляються з високоякісних матеріалів, які
придатні для вторинної переробки.

• Наведене нижче маркування вказує, що цей продукт не
слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами по всій 
території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому 
середовищу або здоров'ю людини, будь ласка, переробляйте та 
підтримуйте стійке повторне використання матеріалів.

• Упаковка, картонний рукав та цей посібник
підлягають вторинній переробці. Будь ласка, 
звертайте увагу на довкілля під час утилізації 
цієї упаковки.

• Використовуйте лише на сухих поверхнях тіла, вкритих одягом. Злегка
натискаючи, повільно рухайтеся тілом, витрачаючи приблизно 60 секунд на 
кожну область. Використовуйте повільніші рухи для більшого ефекту.

• Рекомендований ас використання становить 15 хвилин за сеанс.
При болю в м'язах, що триває, розгляньте можливість використання 
протягом додаткових 30-60 секунд при необхідності.

• Застосовуйте Flow MINI тільки на ділянках м'яких тканин.

• Приклади використання насадок Flow Heads™ є лише нашими
рекомендаціями. Використовуйте ту насадку, яка забезпечує найкращий 
ефект.

• Синці можуть виникати незалежно від налаштування керування
або застосовуваного тиску. Часто перевіряйте оброблені ділянки та 
негайно зупиняйтесь за перших ознак болю чи дискомфорту.

Будь ласка, збережіть ці вказівки. Примітка: Дрібні деталі можуть відрізнятись від показаних.
Цей посібник з експлуатації захищений міжнародними законами про авторське право. Ніяка частина цього посібника не може бути 
відтворена, поширена, перекладена або передана в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, 
включаючи копіювання, запис або зберігання в будь-якій системі зберігання та пошуку інформації, без попереднього письмового 
дозволу Flow Sports Technology. Словесний знак та логотип CE є зареєстрованою торговою маркою, що належить ЄЕА, та 
використовуються за ліцензією. Словесний знак та логотип FCC є товарним знаком Федеральної комісії зв'язку та 
використовуються за ліцензією.
Розроблено компанією Flow Sports Technology у Сполученому Королівстві. Надруковано у січні 2020 року.
ТМ та © 2020 Flow Sports Technology., Co Ltd. Всі права захищені. flowsportstech.com | info@flowsportstech.com

ГАРАНТІЯ НЕ ПОКРИВАЄ:
Flow не гарантує ремонту або заміни виробу, якщо дефект був викликаний:

• Випадковим пошкодженням або несправністю, викликаним недбалою експлуатацією 
поводженням або доглядом за пристроєм, використанням пристрою не за призначенням 
або способом, що не відповідає Посібнику з експлуатації Flow MINI.

• Ушкодження, викликане недотриманням рекомендацій щодо обслуговування пристрою.

• Ушкодженням, викликаним недотриманням рекомендацій щодо очищення та догляду за пристроєм.

• Пошкодженями, спричиненими недотриманням рекомендацій щодо транспортування та зберігання.

• Використання пристрою в інших цілях, крім портативного спортивного масажера.

• Використання деталей, не зібраних або не встановлених відповідно до інструкцій Flow.

• Використання деталей та аксесуарів, які не є оригінальними комплектуючими Flow.

• Ремонтом, виконаним іншою компанією, яка відрізняється від Flow або її уповноважених агентів.

• Природним зношуванням (наприклад, Flow Heads™ і т.д.).

Якщо у вас є якісь сумніви щодо того, на що поширюється ваша гарантія, будь ласка, зв'яжіться зі 
службою підтримки клієнтів Flow.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО ДЛЯ ЦЕЙ ГАРАНТІЇ ПОТРІБНО ДАТОВАНЕ 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОКУПКИ

Якщо ви є партнером-реселером, будь ласка, зв'яжіться з відповідним оптовим 
продавцем, дилером або роздрібним продавцем Flow, у якого
ви безпосередньо придбали продукт для отримання гарантії
та процедури авторизації повернення.

Ця гарантія ініційована та виконується компанією Flow Sports Technology.

Запобіжні заходи



© 2017-2021 Flow Sports Technology Co.,Ltd All rights reserved.




