
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

OUYA MINI



ЗМІСТ

1. ПЕРЕДМОВА ............................................................................................... 3
2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ..................................................................................... 4
3. МЕТОД ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА .......................................................... 4
4. ОГЛЯД ПРИЛАДУ ...................................................................................... 5
5. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ............................................................ 5
6. МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ ........................................................................ 6
7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .............................................................. 8
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................................... 9
9. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ...................................................... 10



3

ПЕРЕДМОВА

Ouya Mini - це багатофункціональний косметологічний апарат 
для омолодження, відновлення і підтяжки шкіри обличчя в 
домашніх умовах.
Прилад має 5 режимів:

Cleaning Mode: режим очищення і детоксикації. 
Завдяки вібромасажу і прогріву глибоких шарів 
шкіри до 42°C, відбувається розкриття пір, а вплив 
позитивних іонів сприяє більш глибокому очищенню 
від забруднень і залишків макіяжу.

Penetration Mode: режим живлення. У цьому режимі 
поєднується робота негативно зарядженних іонів, 
вібромасаж та терапія червоним світлом (630 нм). 
Процедура сприяє більш глибокому і ефективному 
проникненню речовин з доглядової косметики у 
шкіру, покращує процес вироблення колагену і 
еластину в шкірі і, відповідно, розгладжує зморшки.

Anti-Acne Mode: режим заспокоєння шкіри. 
Функція охолодження у поєднанні з фототерапією 
синім світлом (470 нм), надає протизапальний та 
антибактеріальний ефект, знімає м’язову напругу та 
втому, звужує пори.

Eye-Care Mode: режим догляду за шкірою навколо 
очей. Ультразвукові вібрації і термоліфтинг 
застосовуються для зняття набряків, зменшення 
дрібних мімічних зморшок і усунення темних кіл.

Firming Mode: режим відновлення і підтяжки обличчя. 
EMS-терапія у поєднанні з термоліфтингом покращує 
кровообіг і лімфовідтік, вирівнює структуру шкіри, 
тонізує м’язи обличчя, за рахунок чого відбувається 
ефект підтяжки. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. 
Не використовуйте прилад під час вагітності, менструації 
або періоду лактації. 
Будь-ласка, уникайте потрапляння води на корпус 
приладу і не зберігайте прилад у вологому місці. Це 
може призвести до короткого замикання, ураження 
електричним струмом, пожежі тощо. 
Не використовуйте прилад, якщо він має зовнішні 
пошкодження або несправність під час роботи.
Використовуйте прилад тільки на обличчі і шиї, уникаючи 
зони розташування щитовидної залози. 
Для очищення приладу застосовуйте вологі серветки чи 
рушники. Не використовуйте засоби, що містять спирт та 
інші розчинники. 

Підключіть прилад до джерела живлення за допомогою 
зарядного шнура із комплекту. 
Під час процесу заряду акумулятора індикатор, який 
відображає стан акумулятора, буде безперервно блимати. 
Коли акумулятор зарядиться повністю, індикатор припинить 
блимати, екран згасне.

Прилад не може працювати під час процесу заряду 
акумулятора. 
Якщо під час використання приладу рівень заряду 
акумулятора буде занадто низький, прилад автоматично 
вимкнеться.

МЕТОД ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА



Ретельно опрацюйте ділянку чола у вертикальному 
напрямку догори, після чого рухайтесь від центру до 
зовнішніх ліній чола та скроней.
Пересувайте прилад уздовж верхніх повік від 
внутрішнього кута ока до зовнішнього. У тому ж напрямку 
рухайтесь під лінією нижніх повік.
Рухайтесь від центру підборіддя до мочок вух, від куточків 
губ до зовнішньої сторони щок і від крил носа до скроней. 
Опрацюйте ділянку шиї у вертикальному напрямку як 
показано на малюнку, уникаючи місця розташування 
щитоподібної залози.
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ОГЛЯД ПРИЛАДУ

Кільце для
фіксації

Сенсорні
електроди

LCD-дисплей

Електрод

Кнопка “LEVEL“

Кнопка “POWER“

Роз’єм Type-C

LED-лампа

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ

1

2

3
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Зніміть пластикове кільце-фіксатор з приладу. 
Нанесіть на ватний диск  тонер чи засіб для зняття 
макіяжу та прикрепіть диск до приладу за допомогою 
кільця-фіксатора.
Натисніть  і утримуйте кнопку POWER протягом 3 секунд, 
щоб активувати прилад.
Оберіть режим «Cleansing», натиснувши на кнопку POW-
ER 1 раз. За допомогою кнопки LEVEL оберіть необхідний 
рівень інтенсивності процедури (від 1 до 5). 
Переконайтесь, що ви торкаєтесь пальцями сенсорних 
електродів, а маніпула приладу щільно прилягає до 
обличчя. 
Очистіть шкіру обличчя від забруднень і залишків макіяжу.
Рекомендований час процедури - не більше 5 хвилин 
(для чутливої шкіри - 1-2 хвилини). Процедуру можна 
проводити щодня.
Через 5 хвилин прилад перейде у стан очікування. Щоб 
вимкнути прилад примусово, затисність кнопку POWER на 
3 секунди.
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МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ

Cleansing Mode
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Нанесіть на обличчя тонер, сироватку чи есенцію, що 
відповідають до типу вашої шкіри.
Оберіть режим “Penetrating”, натискаючи на кнопку POW-
ER.
Переконайтесь, що ви торкаєтесь пальцями сенсорних 
електродів, а маніпула приладу щільно прилягає до 
обличчя. 
Проводьте процедуру по масажних лініях обличчя.

Penetrating Mode
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Рекомендований час процедури - не більше 5 хвилин. 
Процедуру можна проводити двічі на день. Не проводьте 
процедуру після повного поглинання косметики.
Через 5 хвилин прилад перейде у стан очікування. Щоб 
вимкнути прилад примусово, затисність кнопку POWER на 
3 секунди.
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Для цього режиму наносити косметику необов’язково.
Оберіть режим “Anti-Acne”, натискаючи на кнопку POWER.
Переконайтесь, що ви торкаєтесь пальцями сенсорних 
електродів, а маніпула приладу щільно прилягає до 
обличчя. 
Проводьте процедуру по масажних лініях обличчя.
Рекомендований час процедури - не більше 3 хвилин. 
Процедуру можна 2-3 рази на тиждень. 
Через 3 хвилини прилад перейде у стан очікування. Щоб 
вимкнути прилад примусово, затисність кнопку POWER на 
3 секунди.

Anti-Acne Mode
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Нанесіть на обличчя сироватку чи гель на водній основі. 
Також можна використовувати тканеві маски.
Оберіть режим “Firming”, натискаючи на кнопку POWER.
Переконайтесь, що ви торкаєтесь пальцями сенсорних 
електродів, а маніпула приладу щільно прилягає до 
обличчя. 
Проводьте процедуру по масажних лініях обличчя.
Рекомендований час процедури - не більше 5 хвилин. 
Процедуру можна 3-4 рази на тиждень. 
Через 5 хвилин прилад перейде у стан очікування. Щоб 
вимкнути прилад примусово, затисність кнопку POWER на 
3 секунди.

Firming Mode
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Можливі причини Рішення

Прилад не 
заряджається.

Зарядний пристрій не 
підключений належним 
чином до джерела 
живлення.

Перевірте чи правильно 
підключений зарядний 
пристрій до джерела 
живлення або до самого 
приладу.

Зарядний пристрій 
пошкоджено.

Заменіть зарядний 
пристрій та інший.

Eye Care Mode

Нанесіть крем для догляду за шкірою навколо очей. 
Уникайте засобів зі змістом ефірних олій. 
Оберіть режим “Eye Care”, натискаючи на кнопку POWER. 
Переконайтесь, що ви торкаєтесь пальцями сенсорних 
електродів, а маніпула приладу щільно прилягає до 
обличчя. 
Проводьте процедуру по масажних лініях навколо очей.
Рекомендований час процедури - не більше 5 хвилин. 
Процедуру можна двічі на день. 
Через 5 хвилин прилад перейде у стан очікування. Щоб 
вимкнути прилад примусово, затисність кнопку POWER на 
3 секунди.
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Обирайте косметичні засоби лише на водній основі. 
Після завершення процедури рекомендується нанести 
живильний крем для запобігання подразнення.
Прилад має функцію вбудованного таймеру. Після 
завершення вказаного часу роботи певного режиму, 
він переходить у стан очікування. Після 5 хвилин 
бездіяльності прилад автоматично вимкнеться.
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Прилад не вмикається. Прилад підключений до 
мережі.

Від’єднайте прилад від 
мережі.

Акумулятор 
недостатньо 
заряджений.

Зарядіть акумулятор.

Операційна 
несправність.

Низький рівень заряду 
акумулятора.

Зарядіть акумулятор.

Ви не торкаєтесь 
сенсорних електродів.

Переконайтесь, що ви 
торкаєтесь сенсорних 
електродів, а маніпула 
торкається шкіри 
обличчя.

Закінчився термін 
служби акумулятора.

Зверніться до сервісного 
центру.

Час роботи приладу 
закінчився.

Активуйте прилад та 
оберіть необхідний 
режим.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва OUYA MINI 

Модель OYMN-1101

Акумулятор 1000 mAh

Час повного заряду акумулятора 120 хвилин

Номінальна потужність 5W

Адаптер 5V / 1A

Розмір 174 x 55 x 54 мм

Вага 95 г

Країна виробник Японія

Країна збірки Китай



ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Несправність виникла у разі неправильного та недбалого 
поводження з приладом. 
Несправність, викликана ремонтом в іншому сервісному 
центрі або магазині. 
Несправність у разі неправильного підключення до джерела 
живлення або несправності приладу для зарядки.  
У разі завершення терміну роботи деталей (акумулятор, 
плата і т.п.).

Прилад Ouya Mini пройшов суворий контроль якості.
Будь-який виробничий дефект, що виник під час гарантійного 
періоду, буде безкоштовно відремонтований постачальником. 
При зверненні до постачальника необхідно надати 
гарантійний талон.

Деталі гарантії

Безкоштовне гарантійне обслуговування приладу діє у разі 
будь-яких виробничих дефектів під час гарантійного терміну. 
Гарантійне обслуговування буде відбуватися за рахунок 
споживача у випадках, якщо:

Про акумулятор

Акумулятор – є витратним елементом (не підлягає 
гарантійному обслуговуванню).
Якщо необхідно замінити акумулятор – зверніться до 
сервісного центру.

У разі, якщо під час звернення до сервісного центру споживач 
не має у наявності гарантійного талону або чеку, або 
несправність виникла після закінчення гарантійного терміну, 
прилад буде відремонтовано за рахунок споживача.
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ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
WWW.LIFTING-LAB.COM


