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❼

Přehled produktu

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Použití masážní pistole
- Zmírňuje bolestivost a napětí svalů po cvičení.
- Zmírňuje bolestivost svalů a napětí v oblasti šíje, ramen a pasu způsobené sedavým 
zaměstnáním.
- Každodenní masáží pomáhá uvolnit svaly.

Masážní pistole:
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❶ Masážní pistole ❹ Tlačítko rychlosti
❺ Indikátory rychlosti
❽ Nabíjecí port ❾ Napájecí adaptér

Indikátor tlakového senzoru
❿ Napájecí kabel

❷ Masážní hlavice Tlačítko napájení
❼ Indikátor stavu baterie

⓫ Odvod vzduchu
⓬ Skrytý přívod 

vzduchu
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Zapnutí
Masážní pistoli zapnete stisknutím 
a podržením tlačítka napájení.

3 rychlosti
Xiaomi Massage Gun má tři rychlosti pro 
různé typy masáží. Vhodnou rychlost 
můžete zvolit podle požadované úrovně 
intenzity, přičemž je doporučeno 
vyzkoušet masáž nejprve od nejnižší 
rychlosti.

Masážní hlavice:

Kulatá hlavice Plochá hlavice Kulová hlavice

-  Kulatá hlavice: Vhodná pro masáž větších svalových skupin včetně paží, zad, hýždí, stehen 
a lýtek.

-  Plochá hlavice: Vhodná pro uvolnění všech druhů svalů.
-  Kulová hlavice: Vhodná pro zaměření na hlubší tkáně, včetně meridiánů, dlaní a chodidel.

Používání

Rychlost 1: 1800/min pro jemnou 
a relaxační masáž

Rychlost 2: 2400/min pro 
uvolnění po cvičení

Rychlost 3: 3200/min pro 
hloubkovou masáž tkání
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Přepínání rychlostí
Masážní pistole se po zapnutí automaticky spustí na rychlost 1.Když je masážní pistole 
zapnutá, stiskněte tlačítko rychlosti, abyste mohli procházet rychlostmi 1, 2 a 3.

Pozastavení masážní pistole
Během používání masážní pistoli pozastavíte stisknutím tlačítka napájení. Opětovným 
stisknutím pokračujte v používání.

Vypnutí
Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se masážní pistole nevypne. 
Při pozastavení se masážní pistole automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti. 
Z důvodu ochrany baterie se masážní pistole automaticky vypne po 10 minutách 
používání, kromě pauzy. Chcete-li pokračovat v používání masážní pistole, znovu ji 
zapněte.

Používání masážní pistole
Před použitím masážní pistole se ujistěte, že jsou všechny masírované části těla nebo 
jemné oblečení, které máte na sobě, čisté a suché.

Krok 1: Instalace masážní hlavy
Nainstalujte vhodnou masážní hlavu pro požadovaný typ masáže.
Masážní hlavu zasuňte do hrdla masážní pistole až k jejímu konci a dbejte na to, aby linie 
na hlavě byla v jedné rovině s hrdlem.

Krok 2: Použití masážní pistole
Zapněte masážní pistoli a vyberte vhodnou rychlost. Umístěte ji proti cílové skupině 
svalů a aplikujte požadovanou úroveň tlaku. Masážní hlavou pomalu pohybujte po 
namožených svalech a na každém místě, které vás bolí zůstaňte po dobu 30 vteřin. 
Nemasírujte déle než 10 minut.
* Masážní pistole vyvíjí tlak sama o sobě, takže není potřeba, abyste na ni příliš tlačili.
* Masážní pistoli nepoužívejte na kosti, klouby a tepny.

Krok 3: Údržba a čištění masážní pistole
- Vyjměte masážní hlavu z masážní pistole a otřete masážní hlavu i pistoli navlhčeným 
hadříkem. Poté hlavici i pistoli otřete do sucha suchým hadříkem a následně je vložte zpět 
do úložného pouzdra.
- Masážní pistoli skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo dosah korozivních 
plynů. K čištění masážní pistole nepoužívejte žíravé kapaliny, protože by mohlo dojít 
k poškození nebo prasknutí masážní pistole nebo ke změně její barvy.
- Masážní pistoli lze vozit v autech, vlacích, lodích i letadlech. Při přepravě by měla být 
zajištěna na místě směrem nahoru, aby se zabránilo jejímu poškození vibracemi, nárazy, 
kutálením a pády.
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Indikátory

Po zapnutí masážní pistole se všechny indikátory rozsvítí. Po 1 vteřině zůstane svítit 
pouze indikátor napájení a indikátor rychlosti 1.

Indikátory rychlosti
Po zapnutí masážní pistole se indikátor rychlosti 1 rozsvítí bíle.

Indikátor tlakového senzoru
- Pokud není vyvíjen žádný tlak, indikátor zůstane vypnutý.
- Při normálním tlaku indikátor svítí bíle.
- Pokud vyvinete příliš velký tlak, indikátor se změní na oranžový.
- Pokud se spustí ochrana proti přehřátí, indikátor začne blikat červeně a masážní 
pistole se po 10 sekundách vypne. Pokud se tak stane, zkontrolujte, zda není masážní 
pistole příliš horká a zda není zablokován její přívod nebo odvod vzduchu. 
Před zapnutím počkejte 5 minut, než masážní pistole vychladne. Pokud problém 
přetrvává, obraťte se na oddělení poprodejního servisu a požádejte o pomoc.

Indikátor stavu baterie

Úroveň baterieStav masážní pistole Stav indikátoru

Provozní stav

Stav nabíjení

Když je masážní pistole zapnutá, indikátor zůstane bílý.
Když je masážní pistole zapnutá, indikátor zůstane oranžový. 
Masážní pistoli ihned nabijte.
Masážní pistoli nelze zapnout a indikátor 5krát oranžově 
zabliká. Masážní pistoli ihned nabijte.

>20%
0% < Úroveň baterie ≤ 20%

0% 

Během nabíjení indikátor svítí oranžově a ukazuje, že nabíjení 
probíhá normálně.
Po úplném nabití se indikátor rozsvítí bíle.

<100%

100% 

Nabíjení

-  Masážní pistoli vypněte, zapojte napájecí kabel typu C do napájecího portu masážní 
pistole a poté kabel připojte ke zdroji napájení. Během nabíjení není možné masážní 
pistoli zapnout.
-  Při nabíjení masážní pistole po jejím vypnutí zkontrolujte, zda se masážní pistole nebo 
napájecí adaptér nepřehřály, pokud se normálně nerozsvítí indikátor stavu baterie. 
Pokud došlo k přehřátí, odpojte napájecí kabel typu C od masážní pistole a nechte pistoli 
i napájecí adaptér 2 hodiny vychladnout a poté zkuste nabíjení zopakovat. 
Pokud problém přetrvává, obraťte se na oddělení poprodejního servisu.
-  Pokud je napájecí kabel typu C připojen ke zdroji napájení a je zapojen do napájecího 
portu masážní pistole, když je zapnutá, masážní pistole se automaticky vypne a začne 
se nabíjet.
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Důležité informace
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Varování
Upozornění: V případě jakéhokoliv nepříjemného pocitu okamžitě přestaňte masážní pistoli 
používat.

- Nepoužívejte masážní pistoli na mokrou nebo špinavou pokožku či na zpocené oblečení, 
protože by mohlo dojít ke zkrácení životnosti masážní pistole.

- Nedotýkejte se prsty, vlasy ani žádnou jinou částí těla masážní hlavice, protože hrozí 
nebezpečí skřípnutí.

- Při používání masážní pistole neblokujte přívod ani výstup vzduchu.

- Masážní pistoli neponořujte do vody a nedovolte, aby se voda dostala do jejího vstupu 
nebo výstupu vzduchu. 

- Masážní pistoli neumisťujte blízko zdroje ohně ani ji do něj neházejte.

- Nepoužívejte jiné nabíječky než ty, které jsou součástí balení masážní pistole.

- Nerozebírejte ani neupravujte masážní pistoli svépomocí.

- S masážní pistolí nebouchejte, netřeste a nepouštějte ji na zem.

Skupiny, pro které je použití této masážní pistole nevhodné
- Masážní pistoli by neměly používat nezletilé osoby. Jelikož se nejedná o hračku a její 
nesprávné použití může vést ke zranění.

- Masážní pistoli by neměly používat, čistit ani provádět údržbu nezletilé osoby bez 

dozoru rodičů nebo opatrovníků.

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí 
souvisejícím nebezpečím. 

- Děti si s tímto výrobkem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět 
děti bez dozoru.

- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.

- Pro dobití baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto 
výrobkem.

Následující osoby by měly masážní pistoli používat pouze po konzultaci s lékařem:

- Těhotné nebo kojící ženy
- Osoby s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem
- Osoby, které nedávno podstoupily operaci a mají kovové implantáty.
- Osoby trpící problémy s páteří, klouby nebo kostmi.
- Osoby se zdravotními komplikacemi (např. neuropatie nebo poškození sítnice).



Masážní pistoli nepoužívejte na následujících místech:
- Oblast nad krkem, podpaží a další oblasti s menším svalovým pokrytím, stejně jako 
oblasti v blízkosti orgánů a aorty.
- Na kostech a kloubech. Masážní pistole by měla být používána pouze na měkké 
svalové tkáně, aniž by vám způsobovala bolest nebo nepříjemný pocit.
- Na jakýchkoliv pohmožděných, poraněných nebo nepříjemných místech.

Bezpečnostní opatření
-  Při používání této masážní pistole dodržujte přesně všechny pokyny uvedené 
v návodu k použití. 
-  Před použitím masážní pistole zkontrolujte podle této uživatelské příručky, zda 
funguje správně.
-  Po použití masážní pistole ji ihned vyčistěte a osušte, abyste zabránili usazování 
potu a mastnoty.
- Masážní pistoli nepoužívejte déle než 1 hodinu v kuse.
- Nemasírujte stejnou část těla déle než 60 sekund.
- Nezapínejte masážní pistoli bez nasazené masážní hlavice.
- Během nabíjení masážní pistoli nepoužívejte.
- Po úplném nabití odpojte masážní pistoli od nabíječky.
- Když je masážní pistole zapnutá, nedotýkejte se vyobrazené oblasti, protože hrozí 
nebezpečí skřípnutí.



Název: Xiaomi Massage Gun
Model: MJJMQ03-ZJ
Jmenovitý příkon: 20 V   1 A
Kapacita baterie: 22.2 V   600 mAh
Provozní teplota: 0 °C až 35 °C
Typ portu: Typ C
Vstup napájecího adaptéru: 100–240 V~ 50/60 Hz 0.7 A 
Výstup napájecího adaptéru: 20 V   1.35 A
Typ baterie: Lithium-iontová baterie

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická 
zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným 
domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, 
že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná 
likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní 
prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst 
získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

My, společnost Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto 
zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami. 
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Specifikace



Oblasti masáže

Brachioradialis 10-15 3

Deltoid 12-20 3

Extensor carpi radialis (longus) 5-10 2

Extensor carpi radialis (brevis) 5-10 2

Flexor carpi ulnaris 10-15 3

Pectoralis major 12-20 3

Brachialis 12-20 3

Palmar longus 12-15 3

Extensor tendon 5-10 2 

Bicep 12-20 3

Flexor carpi radialis 10-15 3

Poznámka: Pokud chcete masírovat sval, začněte od středu svalu a pohybujte směrem ven oběma směry 
a masírujte shora dolů. U větších svalových skupin postupujte při masáži ve směru, kde se daný sval 
natahuje.

Paže
Sval Čas (vteřiny) Opakování
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Čas (vteřiny) Opakování

10-15 2

10-15 3

10-15 2

10-15 2

10-15 2

15-20 3

15-20 3 

15-20 3

Rhomboid 20-30 3

Lower trapezius 15-20 3

Oblasti masáže

Ramena/záda

Levator scapulae 

Supraspinatus

Infraspinatus

Teres major 

Teres minor 

Tricep

Upper trapezius 

Middle trapezius 
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Sval Čas (vteřiny) Opakování

Abdominal internal and external obliques 10-15 2

Psoas major 30-60 3

Erector spinae (lumbar) 30-60 4

Latissimus dorsi 30-60 4

Erector spinae (thoracic) 15-20 2

Quadratus lumborum 20-30 2

Thoracolumbar fascia 40-60 3

Iliopsoas 20-30 3

Gluteus maximus 20-60 4

Piriformis 20-90 1

Gluteus medius 20-60 4

Oblasti masáže

Pas
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Oblasti masáže

Stehno
Sval Čass (vteřiny) Opakování

Adductor brevis 10-15 2

Adductor longus 10-15 2

Vastus Medialis 30-45 2

Sartorius 30-45 1

Gracilis 10-15 2

Tensor fascia lata 15-20 2

Rectus femoris 30-45 2

Vastus Lateralis 30-45 2

Biceps femoris 20-30 3

Semitendinosus 20-30 3

Semimembranosus 20-30 3
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Sval Čas (vteřiny) Opakování

Gastrocnemius 20-30 3

Soleus 20-30 3

Tibialis anterior 15-20 2

Peroneus longus 15-20 2

Peroneus brevis 15-20 2

Plantar fascia 20-30 3 

Oblasti masáže

Noha a chodidlo

12



Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze 
pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd.
Adresa: 26th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building, No.63, Gaoxin 
South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China.

Pro více informací navštivte stránky www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz 13

Upozornění:

• Před likvidací masážní pistole je nutné vyjmout baterii.
• Před vyjmutím baterie odpojte masážní pistoli od napájení.
• Masážní pistoli může demontovat pouze odborník.

Vyjmutí baterie

Varování: Po vyjmutí baterie již nebude masážní pistole použitelná.

Následující kroky by měly být provedeny pouze v případě trvalé likvidace 
masážní pistole. Nerozebírejte masážní pistoli sami za účelem běžné 
údržby.

1. Odpojte masážní pistoli od zdroje napájení a sundejte z ní kryt.
2. Odřízněte kabely spojující baterii, motor a NTC.
3. Vyjměte baterii a pomocí izolačního lepidla zalepte porušené plochy 
kabelů.
4. Baterii zlikvidujte ve stanoveném sběrném místě a dodržujte přitom 
všechny místní zákony a pokyny týkající se ochrany životního prostředí.




