
 

XIAOMI           

Xiaomi masszázspisztoly használati útmutató · 01         

Xiaomi Masszázspisztoly Benutzerhandbuch · 14 

Xiaomi Massage Gun használati útmutató · 27 

Manueld'utilisation de Xiaomi Massage Gun · 40 

Xiaomi Massage Gun használati útmutató · 53        

PyKOBOACTBO nonb3osarenR Macca>i<Horo n111cronera Xiaomi masszázspisztoly · 66   

Pistolet do masazu Xiaomi lnstrukcja obslugi · 79      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Translated from English to Hungarian - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


 

Termék áttekintés          

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. és őrizze meg későbbi használatra.    

 

Masszázspisztoly használat          

• Enyhíti az izomfájdalmat és az izomfeszülést edzés után.      

• Enyhíti az izomfájdalmat és feszülést a nyakban, vállban. és derék az ülőmunka miatt. 

• Segíti az izmok ellazulását a napi masszázs során.        

 

 

 

Masszázs pisztoly:           

 
 

 

1, Masszázspisztoly 2, Masszázsfej 3, Bekapcsológomb 4, Sebesség gomb 5, Sebességjelzők 6, Nyomásérzékelő jelző 

7, Akkumulátor szintjelző 8, Töltőport 9, Tápadapter 10, Töltőkábel • 11, Levegő Kimenet 12, Rejtett levegő bemenet

         

 

 

 

 

 



 

Masszázs fejek: 

 
Kerek fej Lapos fejű Golyófej 

• Kerek fej: Alkalmas nagyobb izomcsoportok masszírozására, beleértve a karokat, a hátat. fenék, comb és vádli. 

• Lapos fej: Alkalmas minden különböző izom ellazítására.       

• A lövedékfej Mélyebb szövetek megcélzására alkalmas, beleértve a meridiánokat, a tenyeret és a talpat. 

Hogyan kell használni 

Bekapcsolni 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
bekapcsológombot a 
masszázspisztoly bekapcsolásához 
 

3 sebesség 
A Xiaomi Massage Gun három 
sebességgel rendelkezik a 
különböző típusú masszázsokhoz. 
Kiválaszthatja a megfelelő 
sebességet a kívánt intenzitási 
szint alapján, és ajánlott a 
legalacsonyabb sebességtől 
próbálkozni 

 

 

 

Sebesség 1: 1800/perc egy lágy és pihentető 
masszázshoz 
 
2. sebesség: 2400 /perc az edzés utáni 
tehermentesítéshez. 

 
Sebesség 3: 3200 /perc mélyszöveti 
masszázshoz 
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Váltási sebességek 

A masszázspisztoly bekapcsolás után automatikusan 1-es sebességgel indul. 

Nyomja meg a sebesség gombot, miközben a masszírozó pisztoly be van kapcsolva, hogy az 1, 2 és 3 sebességek 

között mozogjon. 

A masszázspisztoly szüneteltetése 

Használat közben. nyomja meg a bekapcsológombot a masszázspisztoly szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a 

használat folytatásához. 

Kikapcsolni 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a masszázspisztoly ki nem kapcsol. 

Ha szünetel.a masszázspisztoly 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. 

Az akkumulátor védelme érdekében.a masszázspisztoly 10 percnyi használat után automatikusan kikapcsol, a 

szünetek kivételével.A masszázspisztoly használatának folytatásához.újra bekapcsolhatja 

 

A masszázspisztoly használata 

A masszírozópisztoly használata előtt győződjön meg arról, hogy minden masszírozandó testrész vagy a vékony 

ruházat tiszta és száraz."          

1. lépés: Szereljen fel egy masszázsfejet         

Szereljen fel egy megfelelő masszázsfejet a kívánt masszázstípushoz. 

Helyezze a masszázsfejet a masszázspisztoly orrába, amíg el nem éri a végét. ügyelve arra, hogy a fejen lévő lne egy 

szintben legyen a szájkosárral. 

2. lépés: Használja a masszázspisztolyt 

Kapcsolja be a masszázspisztolyt, és válasszon megfelelő sebességet. Helyezze a fejét a célizomcsoporthoz, és 

alkalmazza a kívánt nyomást. Lassan mozgassa a masszírozófejet az izomcsoporton keresztül, és maradjon 30 

másodpercig minden egyes nyomásponton, ahol fájdalmat érez. Ne masszírozza 10 percnél tovább. 

•A masszázspisztoly önmagában is nyomást fejt ki, így nem kell túl nagy nyomást kifejteni rá. 

• Dooot használja a masszázspisztolyt a csontokon.ízületeken és artériákon. 

3. lépés: Karbantartsa és tisztítsa meg a masszázspisztolyt    

• Távolítsa el a masszírozófejet a masszázspisztolyról, és törölje le a masszírozófejet és a masszázspisztolyt is egy 

megnedvesített törülközővel. Ezután törölje szárazra a fejet és a pisztolyt is egy száraz ruhával, és helyezze vissza a 

tárolótokba. 

• Tárolja a masszázspisztolyt száraz, jól szellőző helyen, távol a korrozív gázoktól. 

• Ne használjon maró folyadékot a masszázspisztoly tisztításához, mert ez károsíthatja vagy megrepedhet a 

masszázspisztolyban, vagy megváltoztathatja a színét. 

• A masszázspisztoly személygépkocsikban, vonatokban szállítható. hajókat, repülőket. Felfelé nézve kell rögzíteni a 

helyére, hogy elkerülje a vibráció okozta károsodást. ütközések, gurulások és leesések szállítás közben 

• A masszázspisztoly tárolása vagy szállítása előtt tisztítsa meg és helyezze a tárolótokba 



 

 

 

 

Mutatók 

A masszázspisztoly bekapcsolásakor minden jelzőfény felgyullad. 1 másodperc elteltével csak a teljesítményjelző és a 

sebesség 1 jelzőfénye marad égve. 

Sebességjelzők 

Az 1-es sebesség jelzője alapértelmezés szerint fehérre vált, amikor a masszázspisztolyt bekapcsolják. 

Nyomásérzékelő jelző 

• Ha nincs nyomás, a visszajelző nem világít. 

• Normál nyomás alkalmazásakor a jelző fehérre vált 

• Ha túl nagy nyomást alkalmaz, a jelző narancssárgára vált 

• Ha a túlmelegedés elleni védelem működésbe lép.a jelzőfény pirosan villog, és a masszázspisztoly 10 másodperc 

múlva kikapcsol. Amikor ez történik. ellenőrizze, hogy a masszázspisztoly túl forró-e, és nincs-e elzárva a 

levegőbemeneti vagy -kimeneti nyílás. Várjon, amíg a masszázspisztoly lehűl 5 percig, mielőtt bekapcsolná. Ha a 

probléma továbbra is fennáll, forduljon segítségért a vevőszolgálathoz. 

Elemszintjelző   
Masszázspisztoly állapota Kijelző állapota Az akkumulátor töltöttségi szintje 

Működési állapot Fehér marad, ha a masszázspisztoly 
be van kapcsolva 
 
Narancssárga marad, ha a 
masszázspisztoly be van kapcsolva. 
Kérjük, azonnal töltse fel A 
masszázspisztolyt nem lehet 
bekapcsolni és a visszajelző 
 
A masszírozó pisztolyt nem lehet 
bekapcsolni, és a jelzőfény 
narancssárgán felvillan 5-ször. 
Kérjük, azonnal töltse fel 
 

>20% 
 
 
0% < akkumulátor töltöttségi szint < 
20% 
 
 
 
 
 
0% 

Töltési állapot Töltés közben a jelzőfény 
narancssárgán lélegzik, jelezve, hogy 
a töltés normális. 
 
Amikor teljesen fel van töltve, a 
jelző fehérre vált. 

 
<100% 
 
 
100% 

Töltés           

• Kapcsolja ki a masszírozó pisztolyt, csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a masszázspisztoly töltőcsatlakozójához, 

majd csatlakoztassa a kábelt a tápegységhez. A masszázspisztolyt nem lehet bekapcsolni töltés közben. 

• Amikor a masszázspisztolyt kikapcsolt állapotban tölti. ellenőrizze, hogy a masszázspisztoly vagy a hálózati adapter 

túlmelegedett-e, ha az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa nem világít rendesen.Ha igen.húzza ki a C típusú 



töltőkábelt a masszázspisztolyból, és hagyja hűlni a pisztolyt és a hálózati adaptert 2 órán át.és majd próbálja meg 

újra tölteni. Ha a probléma továbbra is fennáll. segítségért forduljon a vevőszolgálathoz. 

• Ha a Type-C töltőkábel csatlakoztatva van a tápegységhez és a masszázspisztoly töltőportjához, miközben be van 

kapcsolva. 

 

 

Fontos információ           

Figyelmeztetések           

Vigyázat: Azonnal hagyja abba a masszázspisztoly használatát, ha bármilyen kényelmetlenséget érez. 

• Ne használja a masszázspisztolyt nedves vagy piszkos bőrön vagy izzadt ruházaton, mert ez csökkentheti a 

masszázspisztoly élettartamát. 

• Tartsa távol az ujjait, a haját vagy bármely más testrészét a masszázsfej szárától és alsó részétől, mert becsípődhet. 

• Használat közben ne zárja el a masszázspisztoly levegőbemeneti vagy -kimeneti nyílásait. 

• Ne merítse vízbe a masszázspisztolyt, és ne engedje, hogy víz kerüljön a levegőbemeneti vagy -kimeneti nyílásába 

• Ne helyezze a masszázspisztolyt tűzforrás közelébe, és ne dobja tűzbe. 

• Ne használjon a masszázspisztolyhoz mellékelt töltőn kívül más töltőt. 

• Ne szerelje szét vagy módosítsa a masszázspisztolyt egyedül. 

• Ne üsse rázza vagy ejtse le a masszázspisztolyt. 

Csoportok, akik nem alkalmasak a masszázspisztoly használatára 

• A masszázspisztolyt kiskorúak nem használhatják. Nem játék, és megfelelő használata sérülést okozhat.  

• A masszázspisztolyt nem használhatják, tisztíthatják vagy karbantarthatják kiskorúak szüleik vagy gondviselőik 

felügyelete nélkül. 

• Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, 

illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék 

biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a veszélyeket 

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik 

felügyelet nélkül. 

• Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki. 

• Az akkumulátor újratöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja 

A következő személyek csak az orvossal folytatott konzultációt követően használhatják a masszázspisztolyt: 

• Terhes vagy szoptató nők 

• Pacemakerrel vagy beültethető defibrillátorral rendelkező személyek 

• Olyan személyek, akik nemrégiben műtéten estek át, és fém implantátummal rendelkeznek 

• Gerinc-, ízület- vagy csontproblémákkal küzdő személyek 

• Bármilyen betegséggel összefüggő szövődményben szenvedő személyek (például neuropátia vagy retinakárosodás) 

A masszázspisztolyt nem szabad a következő területeken használni 



• A nyak feletti terület, a hónalj és bármely más, kisebb izomfedettségű terület, valamint a szervekhez és az aortához 

közeli területek. 

• Csontok és ízületek. A masszázspisztolyt csak izmos lágy szöveteken szabad használni anélkül, hogy súlyos 

kényelmetlenséget okozna. 

• Bármilyen zúzódás, sérült vagy kényelmetlen terület Óvintézkedések 

• A masszázspisztoly használatához szigorúan kövesse a felhasználói kézikönyv összes utasítását 

masszázs.           

• A masszázspisztoly használata előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően működik-e a használati útmutató 

szerint.  

• A masszázspisztoly használata után azonnal tisztítsa meg és szárítsa meg a masszázspisztolyt és a masszírozófejet, 

hogy megelőzze az izzadság és zsír felhalmozódását. 

• Ne használja a masszázspisztolyt egyszerre 1 óránál tovább. 

• Ne használja a masszázspisztolyt ugyanazon a testrészen 60 másodpercnél tovább. 

• Ne kapcsolja be a masszázspisztolyt masszázsfej nélkül. 

• Ne használja a masszázspisztolyt töltés közben. 

• LJncsatlakoztassa a masszázspisztolyt a töltőhöz, miután teljesen feltöltődött. 

• Ha a masszázspisztoly bekapcsolt, ne érintse meg az ábrán látható területet, mert becsípődhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka 

A (WEEE a 2012(19/EU) irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlannal keverni 

-Háztartási hulladék. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy 

hulladék berendezéseit az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt 

gyűjtőhelyen adja át. a kormány vagy a helyi hatóságok nevezik ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás 

segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, 

forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz, ha további információra van szüksége a helyről, valamint a 

pontgyűjtés feltételeiről. 

Mi. A Shenzhen Accompany Technology Co.. Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés nem felel meg a 

vonatkozó irányelveknek és európai normáknak 

és módosítások. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html       

    

Műszaki adatok 

 

Név:   Xiaomi masszázspisztoly        

  

Modell:   MJJMQ02-ZJ           

Névleges bemenet:  20V = 1A         

  

Akkumulátor-kapacitás: 22,2 V = 2600 mAh Működési hőmérséklet: O - 3S'C Port típusa: C típusú  

  

Tápadapter bemenet: 100-240 V-50/60 Hz 0,7 A tápadapter kimenet 20 V = 1,35 A     

Elemtípus:  Lítium-ion akkumulátor 
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Masszázs területek 
 

Megjegyzés: Izom masszírozására. induljon az izom közepétől, és haladjon ki a kórtermekből mindkét irányban és 

masszázs fentről lefelé.Nagyobb izomcsoportok esetén kövesse az izom megnyúlásának irányát a masszírozáshoz. 

 
 

 

 

Kar 

Izom Idő: {másodperc} Ismétlések 



Brachioradialis 10-15 3 

Deltoid 12-20 3 

Ex. tensor carpi radialis (longus) 5-10 2 

Extensorcarpi radialis (brevis) 5-10 2 

Flexor carpi ulnaris 10-15 3 

Pectoralis major 12-20 3 

Btachialis 12-20 3 

Palmar longus 12-15 3 

Ex.feszítő ín 5-10 4 

Bicep 12-20 3 

Flexor carpi radialis 10-15 3 

 

Masszázs területek 
 

 
 

 

 

 

 

Váll/hát   
Izom Idő (másodperc) Ismétlések 

Levator scapulae 10-15 2 



Supraspinatus 10-15 3 

lnfraspinatus 10-15 2 

Teres major 10-15 2 

Teres minor 10-15 2 

Tricep 15-2O 3 

Felső trapéz 15-2O 3 

Középső trapéz 15-2O 3 

Romboid 20-30 3 

Alsó trapéz 15-20 3 

 

 

Masszázs területek 
 

 

 

 

 

Derék   

Izom Idő (másodperc) Ismétlések 

Hasi belső és külső ferde 10-15 2 



Psoasmajor 30-60 3 

Erector spinae (ágyéki) 30-60 4 

A széles hátizom  30-60 4 

Erector spinae (mellkasi) 15-20 2 

Quadratus lumborum 20-30 2 

Thoracolumbalis fascia 40-60 3 

lliopsoas 20-30 3 

Gluteus maximus 20-60 4 

Piriformis 20-90 1 

Gluteus medius  20-90 4 

           

Masszázs területek 

 

Comb 

 
  

Izom Idő (másodperc) Ismétlések 

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 

Bicepsz femoris 20-30 3 

Semitendinosus 20-30 3 

Semimembranosus 20-30 3 

 

 

 

 

Masszázs területek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Crus And Foot 
 

  

Izom Idő (másodperc) Ismétlések 

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 

 

Megjegyzés: A termék illusztrációi. kiegészítők. és a felhasználói kézikönyvben szereplő felhasználói felület csak 

referencia célokat szolgál. A tényleges termék és a funkciók a termék továbbfejlesztései miatt változhatnak. 

 

 

Az akkumulátor eltávolítása 
 
Figyelmeztetés: Az akkumulátor eltávolítása után a 
masszázspisztoly többé nem használható. 
 
A következő lépéseket csak a masszázspisztoly végleges 
ártalmatlanítása után szabad elvégezni. 
Ne szerelje szét a masszázspisztolyt a saját rutin 
karbantartása során. 
 
1. Válassza le a masszírozó pisztolyt az áramforrásról, és 
vegye le a héját. 
2. Vágja le az akkumulátort, a motort és az NTC-t összekötő 
kábeleket. 
3. Távolítsa el az akkumulátort, és használjon szigetelő 
ragasztót a többi kábel törött felületének lezárásához. 
4. Dobja ki az akkumulátort a fix újrahasznosító telephelyen, 
és kövesse az összes helyi környezetvédelmi törvényt és 
útmutatót, amikor ezt teszi. 
Vigyázat: 
 
• A masszírozópisztoly eldobása előtt az akkumulátort ki kell 
venni. 
• Az akkumulátor eltávolítása előtt válassza le a masszírozó 
pisztolyt az áramellátásról. 
•A masszázspisztolyt csak szakember szerelheti le 

 



Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd. 

Gyártó: Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd. 

Cím: 26th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building No.63, Gaoxin 

South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street. Nanshan kerület, Shenzhen, Kína. További információkért 

látogasson el a www.mi.com oldalra 

Fordetai ed e-kézikönyv. kérjük, keresse fel a www.mi.com/global/service/userguide webhelyet 

Felhasználói kézikönyvVerzió: Vl.0 

 


