
Xiaomi Massage Gun Mini  Uživatelská příručka     



Masážní pistoli nepoužívejte na hlavu, obličej, lokty, kolena a jiné klouby, 
páteř nebo jiné oblasti s minimálním pokrytím svalů.
Masážní pistoli nepoužívejte na boční, přední nebo zadní části krku 
(krční obratle), aby nedošlo k poranění. Mohlo by dojít k mdlobám 
a zástavě srdce.
Masážní pistoli nepoužívejte na podpaží, vnitřní stranu paže, vnitřní 
stranu klíční kosti, vnitřní stranu lokte, zadní stranu kolene, břicho, oblast 
ledvin, genitálie nebo jiné citlivé oblasti s hustým výskytem nervů a cév.
Masážní pistoli nepoužívejte pod břichem u osob s onemocněním 
močových cest, jako jsou ledvinové kameny, močovodové kameny, 
kameny v močovém měchýři, kameny v močové trubici, infekce 
močových cest apod.
Masážní pistoli nepoužívejte na oblasti těla s modřinami, povrchovými 
ranami, lokální horečkou, červenými otoky nebo nepříjemnými pocity, 
inflamací, svalovými křečemi, svalovými ranami, akutními výrony, 
pohmožděninami a natažením.
Masážní pistoli nepoužívejte, pokud se po náročném cvičení objeví 
příznaky jako horečka, nevolnost, zvracení nebo svalová bolest či 
slabost, a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Masážní pistoli nepoužívejte u osob s následujícími onemocněními: 
kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění, krevní choroby, 
poruchy koagulace, trombotická purpura, krční plaky, křečové žíly, žilní 
trombóza, rakovina, nádory a duševní onemocnění.
Masážní pistoli nepoužívejte u osob se zlomeninami nebo kovovými 
implantáty. 
Masážní pistoli nepoužívejte během jízdy nebo při přesných činnostech.
Masážní pistoli nepoužívejte nepřetržitě po delší dobu, abyste předešli 
poškození svalů způsobenému nadměrnou masáží.

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

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ
Omezení při používání



Během provozu neumisťujte prsty, vlasy ani jiné části těla do blízkosti 
kloubu mezi masážní hlavou a ústím masážní pistole, aby nedošlo 
k jejich přiskřípnutí.
Do drážky masážní hlavy ani do nabíjecího otvoru nevkládejte cizí 
předměty. V opačném případě může dojít k popálení nebo úrazu 
elektrickým proudem, případně ke vzniku požáru v důsledku zkratu.
Masážní pistoli neponořujte do vody ani do jiných tekutin.
Masážní pistoli nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
Nabíjejte a používejte ji při okolní teplotě 0 °C až 35 °C. 
Masážní pistoli uchovávejte mimo dosah zdrojů vody a filtrů 
a korozivního prostředí, aby nedošlo k ovlivnění výkonu baterie.
Nepokoušejte se masážní pistoli sami opravovat, rozebírat nebo 
upravovat.
Masážní pistoli během nabíjení nepoužívejte.
K nabíjení používejte originální napájecí adaptér a originální napájecí 
kabel v souladu se specifikacemi uvedenými v uživatelské příručce.
Po úplném nabití odpojte masážní pistoli od nabíječky.
Pokud jste masážní pistoli delší dobu nepoužívali, před použitím ji 
nabijte.
Masážní hlavice je částečně vyrobena ze silikonu. Osoby alergické na 
silikon by neměly používat kulatou hlavici a hlavici ve tvaru písmene U,  
doporučujeme používat plochou hlavici.

UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní opatření



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 se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí 
provádět děti bez dozoru.
Pokud nastane některý z následujících stavů, poraďte se před použitím 
s ošetřujícím lékařem nebo chirurgem v nemocnici a po obdržení povolení 
výrobek používejte jen pod dohledem.

Těhotné ženy nebo ženy, které právě porodily.
Lidé starší 60 let.
Lidé s rabdomyolýzou.
Lidé s chybějícími končetinami nebo paraplegici.
Lidé s kardiostimulátory nebo stenty.
Lidé, kteří v posledních 12 měsících podstoupili operaci. 
Lidé se zhoršeným vnímáním končetin nebo pohyblivostí z důvodu 
nemoci nebo věku. Lidé s narušenou páteří, klouby nebo kostmi nebo 
trpící ortopedickými onemocněními, jako je osteoporóza, krční 
spondylóza a výhřez bederní ploténky.
Lidé s jakýmikoliv komplikacemi souvisejícími s nemocí (jako je 
neuropatie nebo poškození sítnice).
Lidé s onemocněním močových cest, jako jsou ledvinové kameny, 
močové kameny, kameny v močovém měchýři, kameny v močové 
trubici nebo infekce močových cest.

Skupiny, které se nehodí pro používání této masážní pistole



 

Dlouhodobé používání masážní pistole může způsobit zvýšení její 
povrchové teploty, což může vést k jejímu poškození. Nepoužívejte ji 
proto příliš dlouho.
V případě, že se masážní pistole zahřívá, kouří se z ní, nadměrně bzučí 
apod., okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.
Pokud se masážní pistole během používání přehřeje nebo zdeformuje, 
nabobtná nebo vyteče baterie, okamžitě ji přestaňte používat 
a kontaktujte poprodejní servis.

VAROVÁNÍ

Následující kroky by měly být provedeny až po trvalé likvidaci masážní 
pistole. Nerozebírejte masážní pistoli sami za účelem běžné údržby.
1. Odpojte masážní pistoli od zdroje napájení a sundejte kryt.
2. Postupně odřízněte kabely spojující baterii, motor a NTC.
3. Vyjměte baterii a pomocí izolačního lepidla utěsněte přerušené konce 
kabelů.
4. Baterii zlikvidujte v určeném recyklačním zařízení a dodržujte při tom 
všechny místní zákony, předpisy a pokyny na ochranu životního prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Další bezpečnostní opatření
Masážní pistoli nepouštějte na zem, netřeste s ní ani do ní nebouchejte. 
Silné nárazy mohou poškodit součásti nebo způsobit nesprávný provoz. 
Pokud k tomu dojde, obraťte se včas na poprodejní servis.

Vyjmutí baterie

Po vyjmutí baterie již nebude možné masážní pistoli používat.

Před likvidací masážní pistole je nutné z ní vyndat baterii.
Před vyjmutím baterie odpojte masážní pistoli od napájení.
Masážní pistoli smí demontovat pouze odborník.



Zmírnění bolesti svalů nebo ztuhlosti zad a ramen způsobené dlouhodobým 

Každodenní masáží pomáhá uvolnit svaly.

Přehled produktu

1. Masážní pistole 

Indikátory rychlosti Tlačítko rychlosti

Indikátor tlakového senzoru Tlačítko zapnutí/vypnutí

Hrdlo (pro instalaci masážní hlavice)

Indikátor nabíjení

Ventilační otvor pro odvod 
tepla
Nabíjecí port

Používání masážní pistole
Zmírňuje pozdější svalovou bolestivost po cvičení a uvolňuje zatuhlé svaly.

sezením a špatným držením těla. 



Kulatá hlavice: Vhodná pro masáž větších svalových skupin, jako jsou 
ramena, pas, paže, boky, stehna a lýtka.
Hlavice ve tvaru písmene U: Vhodná k masáži zad, po stranách páteře 
a lýtek.
Plochá hlavice: Vhodná pro uvolnění všech svalů.

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.

2. Seznam příslušenství výrobku

Masážní pistole Úložné pouzdro Rychlonabíjecí kabel Uživatelská
příručka

Kulatá hlavice Hlavice ve tvaru 
písmene U

Plochá 
hlavice

Napájecí adaptér Oznámení 
o záruce

Poznámka



Při demontáži masážní hlavice držte masážní hlavici a otáčejte jí proti 
směru hodinových ručiček, přičemž ji táhněte směrem nahoru od ústí.

Červená čára na obrázku představuje schematickou čáru pro instalaci, 
zatímco na skutečném výrobku se jedná o lesklý povrch.

Masážní hlavici instalujte a demontujte, když je masážní pistole vypnutá, 
a před zapnutím masážní pistole se ujistěte, že je masážní hlavice 
správně nainstalována. Masážní hlavici během používání nenastavujte, 
neinstalujte ani neodstraňujte, aby nedošlo k jejímu přiskřípnutí.

Nainstalujte vhodnou masážní hlavici pro požadovaný typ masáže. 
Při instalaci masážní hlavice zatlačte základnu masážní hlavice silou 
do ústí masážní pistole a dbejte na to, aby linie na hlavici byla ve stejné 
poloze jako ústí.

Montáž

1.Instalace masážní hlavice 

Poznámka

Demontáž masážní hlavice

VAROVÁNÍ



Zapnutí: Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ve spodní části na stranu "I" 
(červená indikační značka bude odkrytá), tři indikátory rychlosti se rozsvítí 
současně. Po jednom bliknutí se současně rozsvítí indikátory rychlosti 
2 a 3 a indikátor rychlosti 1 zůstane svítit. Po stisknutí tlačítka rychlosti se 
masážní pistole spustí na rychlosti 1. Po 15 minutách nepřetržitého používání 
přejde masážní pistole do inteligentního pohotovostního režimu. Stisknutím 
tlačítka rychlosti ji znovu spustíte. (Masážní pistole se automaticky vypne, 
pokud není po dobu 10 minut provozována. Ručním stisknutím tlačítka 
zapnutí/vypnutí na stranu "O" masážní pistoli znovu spustíte).
Vypnutí: Po zapnutí masážní pistole stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 
spodní straně do polohy "O" (červená indikační značka je skrytá), ukazatel 
aktuální rychlosti zhasne a masážní pistole se vypne.
Nastavení rychlosti: Stisknutím tlačítka rychlosti změníte rychlost. 
Tři indikátory odpovídají třem různým rychlostem: Rychlost 1, Rychlost 2
a Rychlost 3.
Pozastavení: Dvojím stisknutím tlačítka rychlosti masážní pistoli pozastavíte, 
opětovným stisknutím ji znovu spustíte. Masážní pistole se automaticky vypne, 
pokud ji nepoužíváte po dobu 10 minut od pozastavení. Ručním stisknutím 
tlačítka zapnutí/vypnutí na stranu "O" masážní pistoli znovu spustíte. 
Funkce opětovného spuštění po zablokování a zastavení: Pokud na masážní 
pistoli příliš tlačíte, aktivuje ochranu zablokování a zastavení. Opětovným 
stisknutím tlačítka rychlosti se masážní pistole znovu spustí s výchozí 
rychlostí 1.

Vypněte masážní pistoli, zapojte napájecí kabel do napájecího portu 
a  poté ji připojte ke zdroji napájení. Během nabíjení nelze masážní 
pistoli zapnout.
Pokud je napájecí kabel připojen ke zdroji napájení a zasunut do 
nabíjecího portu masážní pistole, když je zapnutá, automaticky 
se vypne a začne se nabíjet.

Používání
1.Nabíjení

2. Zapnutí/vypnutí/přepínání režimů

Napájecí port
Tlačítko rychlosti



Pokud světelný kroužek nesvítí, znamená to, že intenzita masáže je 
nízká a masážní účinek je velmi slabý. Intenzitu lze nastavit podle 
potřeb uživatele.
Pokud světelný kroužek svítí bíle, znamená to, že intenzita masáže je 
střední a je aplikován normální masážní účinek. Intenzitu lze nastavit 
podle potřeb uživatele.
Pokud je světelný kroužek oranžový, je intenzita masáže vysoká. 
Intenzitu lze nastavit podle potřeb uživatele, aby nedošlo k poškození 
svalů v důsledku nadměrného tlaku.

Indikátory rychlosti

Ukazatele rychlosti odpovídají Rychlosti 1, Rychlosti 2 a Rychlosti 3 
zleva doprava. Když procházíte rychlostmi, jejich příslušné indikátory 
budou svítit bíle.

Indikátor tlakového senzoru

Indikátory

Indikátory rychlosti

Tlačítko rychlostí

Bílá Oranžová



Bílé nádechy: Nabíjení.
Indikátor během nabíjení zhasne: Baterie je plně nabitá, odpojte ji od 
zdroje napájení. Pokud nabíjíte masážní pistoli, když je plně nabitá, 
indikátor po 20 sekundách dýchání zhasne.

Nainstalujte vhodnou masážní hlavici, zapněte masážní pistoli a zvolte 
vhodnou rychlost podle osobních preferencí. Doporučujeme začít 
s nízkou rychlostí.
Jemně přitlačte masážní hlavici ke svalům, které potřebují uvolnit, 
a pomalu pohybujte dopředu a dozadu. Pokud se jedná o obzvláště 
bolestivou oblast, přiměřeně přitlačte na místo, které je citlivé, a vydržte 
tam po dobu 15-30 sekund.
Masážní pistole vyvíjí tlak, a proto se nedoporučuje využívat na 
masážní pistoli nadměrně tlačit, aby nedošlo k poškození svalů nebo 
kostí.
Doporučuje se používat na místa s dostatečným svalovým pokrytím 
a nezůstávat na stejném místě déle než 60 sekund.
Doporučená doba používání je 10 minut. Pokud stále pociťujete bolest, 
můžete dobu masáže přiměřeně prodloužit.
Doporučená doba jednoho použití by neměla přesáhnout 15 minut 
a doba nepřetržitého používání by neměla přesáhnout 30 minut.

Indikátor nabíjení

Indikátor nabíjení

Používání masážní pistole

Červené nádechy: Baterie je nabitá na méně než 20 %, nabijte ji včas.



Péče a údržba

Čištění
Masážní pistoli a masážní hlavice pravidelně otírejte čistým, mírně 
navlhčeným měkkým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem a před uložením 
zpět do úložného pouzdra nebo krabice je osušte suchým hadříkem 
nebo papírovou utěrkou.
Masážní hlavice neoplachujte ve vodě a nevystavujte je přímému 
slunečnímu záření. 
Při čištění se ujistěte, že je masážní pistole vypnutá a odpojená od sítě. 
K čištění masážní pistole nepoužívejte žíravé kapaliny, protože by 
mohlo dojít k poškození nebo popraskání masážní pistole nebo ke 
změně její barvy.

Skladování
Masážní pistoli skladujte na chladném a suchém místě.
Neskladujte masážní pistoli v prostředí s teplotou nad 40 °C nebo pod 
-10 °C. Uchovávejte ji mimo dosah vlhkosti, zdrojů vody nebo filtrů 
a korozivního prostředí, aby nedošlo k ovlivnění výkonu baterie.
Masážní pistoli lze uložit do dodaného pouzdra pro skladování nebo 
cestování.
S masážní pistolí nebouchejte, netlačte na ni, nepouštějte ji na zem, 
neházejte s ní ani ji nepoškrábejte.
Masážní pistoli lze převážet v autech, vlacích, lodích i letadlech. Při 
přepravě by měla být zajištěna na místě směrem nahoru, aby nedošlo 
k jejímu poškození v důsledku stlačení, vibrací, nárazů, převrácení nebo 
pádu.
Pokud jste masážní pistoli delší dobu nepoužívali, před použitím ji 
nabijte.
Pokud se masážní pistole během skladování přehřeje nebo zdeformuje, 
nabobtná nebo jí vyteče baterie, okamžitě ji přestaňte používat a 
kontaktujte poprodejní servis.



Indikátor 
se během 
nabíjení 
nerozsvítí.

Napájecí adaptér není 
k masážní pistoli správně 
připojen.

Zkontrolujte, zda je napájecí 
adaptér správně zapojen.

Masážní pistoli lze normálně 
používat.

Počkejte, dokud se teplota 
baterie nevrátí do normálu, 
a pak pokračujte v používání.

Masážní pistoli před použitím 
nabijte.

Masážní pistoli restartujte.

Kontaktujte poprodejní servis 
a domluvte se na údržbě.

Kontaktujte poprodejní servis 
a domluvte se na údržbě.

Před dalším použitím vyčkejte, 
až se teplota masážní pistole 
vrátí do normálu. Doporučená 
doba jednoho použití by 
neměla přesáhnout 15 minut 
a doba nepřetržitého 
používání by neměla 
přesáhnout 30 minut.

Po úplném nabití masážní 
pistole indikátor nabíjení 
standardně zhasne.

Do motoru se dostal cizí 
předmět.

Došlo k chybě motoru.

Doba používání je příliš 
dlouhá.

Teplota baterie je příliš 
vysoká nebo příliš nízká.

Masážní pistole je vybitá 
nebo má slabou baterii.

Dochází k zablokování 
a zastavení masážní pistole 
v důsledku nadměrného tlaku.

Baterie 
se nabíjí 
pomalu.

Masážní 
pistole 
nefunguje.

Motor 
vydává 
neobvyklé 
zvuky.

Teplota 
masážní 
pistole je 
příliš vysoká.

Odstraňování problémů

Problémy Možná příčina Řešení

Poznámka: Pokud některý z výše uvedených problémů přetrvává, 
kontaktujte prosím poprodejní servis.



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

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní 
elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 
2012/19/EU), která by se neměla kombinovat 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.

Informace o OEEZ

Prohlášení o shodě EU



Specifikace

Název: Xiaomi Massage Gun Mini 
Model: XMFG-M352 
Rozměry produktu: 101 x 139 x 45 mm 
Čistá hmotnost: 380 g
Jmenovitý příkon napájecího adaptéru: 100 - 240 V    , 0.6 A 
Jmenovitý výstup napájecího adaptéru:

Jmenovitý vstup masážní pistole 1: 9 V    1,5 A (pro rychlé nabíjení) 
Jmenovitý vstup masážní pistole 2: 5 V     2 A (pro běžné nabíjení) 
Kapacita baterie: 2 600 mAh
Typ baterie: Dobíjecí lithium-iontová baterie
Provozní teplota: 0 °C až 35 °C
Provozní vlhkost: 10 % až 85 % RH
Datum výroby: viz obal

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Unit 1201-1203, Youte Headquarters Building, No. 88 Xingye 
Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, 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




