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The product user guide contains product features, how to use, and the operating 

procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid 

unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions 

or comments about the device, please contact the customer line. 

✉  www.alza.co.uk/kontakt 

✆  +44 (0)203 514 4411 

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz 

  

http://www.alza.cz/
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The double head massage gun is a portable rechargeable vibration device with large 

torque and long adjustment. It can effectively reduce the pain caused by the 

accumulation of lactic acid after intense exercise, and relieve the discomfort of muscles 

in the sedentary and long-lying population. 

PACKING LIST: 
• Massage Gun*1 

• Massage head*4*2 

• Type-C charging cable*1 

• User´s Manual*1 

• After-sales card*1 

PRODUCTION STRUCTURE 

 

Charging 
This product adopts the charging port Type-C interface, support USB port, electric reach 

to the host USB interface, mobile phone charger, to avoid damage to the battery inside 

the product, please make sure the charging interface is not wet before charging, 

banning the use of voltage is higher than 5V and charging voltage does not match the 

charger to charge. 

Always recharge before first use. The signal light turns red during charging and green 

after full charging. When the battery is low, the signal light flashes red, and please 

charge as soon as possible at this time.  

Massage 

head 

Massage gun 

body 

Signal light 

Type C port Indicator light 

Power button 
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Operating 
 

• Long press the power switch 3S for on and off. When staring up, the signal light 

illuminates green once, and the four indicator lights illuminate it turn. 

• When the power light and level light is on at the same it´s on level 1 by default. 

Short press it will get into level 2 until level 4. After level 4 then press will repeat 

the cycle. 

• It will turned off automatically if 3 minutes no operation when it is on standby 

mode. 

• Message gun will stop working automatically after a cycle of 15 minutes, if you 

want to use powered up again. 

• The indicator light prompts level size: one light for level 1, two light for level 2, 

and so forth. 

MESSAGE HEAD INSTRUCTION 
 

 

Ball head  

 

U-shape head 

For large muscles 

groups, such as 

arms, legs, calves, 

back, hip 

For massaging 

neck, spine and 

achilles tendons 

 

Flat head 

 

Bullet head 

For all muscles 

groups, relaxation 

and body shaping 

For meridians, 

palms, plantars, 

joints, and trigger 

points 
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TECHNICAL SPECS 
 

Work voltage: 11.1-12.6V 

Rated power: 40W 

Battery capacity: 2000mAh 

Product weight: 729g 

Product size? 18.3*9*4.6cm 

 

SAFETY INSTRUCTION 
 

DANGER: TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS 

PRODUCT MUST BE USED IN ACCOR- DANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS. 

• For adult use only 

• Use only on a dry clean surface of the body over clothing by lightly pressing and 

moving across the body for approximately 60 seconds per region. 

• Use only on the body's soft tissue as desired without producing pain or 

discomfort. Do not use on head or any hard or bony area of the body.  

• Use only the applicators that provide the best desired effect.  

• Bruising can occur regardless of control setting or pressure applied. Check 

treated areas frequently and immediately stop at first sign of pain or discomfort. 

• Keep fingers, hair or any other body part away from the shaft and backside of the 

applicator as pinching may occur. 

• Do not place any objects into the ventilation holes of the Massage Gun.  

• Do not immerse in water or allow water to enter the ventilation holes of the 

Massage Gun. 

• Do not drop or misuse the Massage Gun. 

• Only recharge with SV/1A type C charging cable. 

• Carefully examine device and battery before each use. 

• Do not tamper or alter Massage Gun in anyway. Never leave the Massage Gun 

operating or charging unattended. 
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Warranty Conditions 
 

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you 

need repair or other services during the warranty period, contact the product seller 

directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase. 

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for 

which the claimed claim may not be recognized: 

• Using the product for any purpose other than that for which the product is intended 

or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the 

product. 

• Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized 

person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning 

by inappropriate means, etc.). 

• Natural wear and aging of consumables or components during use (such as 

batteries, etc.). 

• Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or 

electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, 

electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and 

inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power 

supplies, etc. 

• If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or 

adaptation to change or extend the functions of the product compared to the 

purchased design or use of non-original components. 
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EU Declaration of Conformity 
 

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative: 

Importer: Alza.cz a.s. 

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7 

CIN: 27082440 

 

Subject of the declaration: 

Title: Massage gun 

Model / Type: MG1503 

 

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to 

demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the 

Directive(s): 

Directive No. 2014/35/EU 

Directive No. 2014/30/EU 

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU 

 

Prague, 1.12.2021 
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WEEE 
 

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with 

the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). 

Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public 

collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of 

correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment 

and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 

this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further 

details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with 

national regulations. 
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Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup 

obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a 

předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li 

jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku. 

✉   www.alza.cz/kontakt 

✆   +420 255 340 111 

Dovozce  Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz 
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Dvouhlavňová masážní pistole je přenosný dobíjecí vibrační přístroj s velkým točivým 

momentem a širokým nastavením. Dokáže účinně zmírnit bolest způsobenou 

hromaděním kyseliny mléčné po intenzivním cvičení a zmírnit svalové potíže u sedavého 

a dlouho ležícího obyvatelstva. 

OBSAH BALENÍ: 
• Masážní pistole*1 

• Masážní hlavice*4*2 

• Nabíjecí kabel typu C*1 

• Uživatelská příručka*1 

• Poprodejní karta*1 

POPIS PRODUKTU 

 

Nabíjení 
Tento výrobek přijímá nabíjecí port rozhraní typu C, podporuje port USB, elektrický 

dosah na hostitelské rozhraní USB, nabíječku mobilních telefonů, aby nedošlo k 

poškození baterie uvnitř výrobku, ujistěte se, že nabíjecí rozhraní není před nabíjením 

mokré, zákaz používání napětí vyšší než 5V a pokud nabíjecí napětí neodpovídá 

nabíječce k nabíjení.  

Před prvním použitím vždy nabijte. Během nabíjení se signální světlo rozsvítí červeně a 

po úplném nabití zeleně. Když je baterie vybitá, signální kontrolka bliká červeně, v tento 

moment ji co nejdříve nabijte. 

Masážní hlava 

Tělo masážní 

pistole 

Signální světlo 

Port typu C Kontrolka 

Tlačítko napájení 
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Provoz 
 

• Dlouhým stisknutím vypínače zapnete a vypnete. Při zapnutí se signální světlo 

jednou rozsvítí zeleně a čtyři kontrolky střídavě svítí. 

• Pokud svítí kontrolka napájení a kontrolka úrovně současně, je zařízení ve 

výchozím nastavení na úrovni 1. Krátkým stisknutím se dostanete na úroveň 2 až 

4. Po dosažení úrovně 4 se pak stisknutím cyklus opakuje. 

• V pohotovostním režimu se automaticky vypne, pokud 3 minuty nepracuje. 

• Masážní pistole přestane automaticky pracovat po 15 minutách cyklu, pokud ji 

chcete znovu použít, zapněte ji. 

• Kontrolka indikuje velikost úrovně: jedno světlo pro úroveň 1, dvě světla pro 

úroveň 2 atd. 

INSTRUKCE K MASÁŽNÍM HLAVÁM 
 

 

Kulová hlava 
 

 

Hlava ve tvaru 

písmene U 

Pro velké svalové 

skupiny,  

jako jsou paže, 

nohy, lýtka, záda, 

kyčle. 

K masáži krku, 

páteře a achillových 

šlach 

 

Plochá hlava 

 

Hlava ve tvaru 

kulky 

Pro všechny 

svalové skupiny, 

relaxaci a 

formování postavy 

Na meridiány, 

dlaně, plosky, 

klouby a spoušťové 

body. 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

Provozní napětí: 11.1-12.6V 

Jmenovitý výkon: 40W 

Kapacita baterie: 2000 mAh 

Hmotnost výrobku: 729g 

Velikost výrobku? 18,3*9*4,6 cm 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

NEBEZPEČÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU A 

ZRANĚNÍ OSOB, MUSÍ SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVAT V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI 

POKYNY. 

• Pouze pro dospělé 

• Používejte pouze na suchý a čistý povrch těla přes oděv lehkým přitlačením a 

pohybem po těle po dobu přibližně 60 sekund na každou oblast. 

• Používejte pouze na měkké tkáně těla podle potřeby, aniž byste vyvolávali bolest 

nebo nepohodlí. Nepoužívejte na hlavu ani na žádné tvrdé nebo kostnaté části 

těla.  

• Používejte pouze aplikátory, které poskytují nejlepší požadovaný účinek.  

• K modřinám může dojít bez ohledu na nastavení ovládání nebo použitý tlak. 

Ošetřované oblasti často kontrolujte a při prvních známkách bolesti nebo 

nepohodlí okamžitě přestaňte. 

• Nepřibližujte prsty, vlasy nebo jiné části těla k hřídeli a zadní straně aplikátoru, 

protože by mohlo dojít k jejich skřípnutí. 

• Do větracích otvorů masážní pistole nevkládejte žádné předměty.  

• Masážní pistoli neponořujte do vody a nedovolte, aby se voda dostala do 

větracích otvorů. 

• Masážní pistoli neupusťte ani ji nepoužívejte nesprávně. 

• Nabíjejte pouze nabíjecím kabelem SV/1A typu C. 

• Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte. 

• Masážní pistolí nijak neporušujte ani ji neupravujte. Nikdy nenechávejte masážní 

pistoli v provozu nebo při nabíjení bez dozoru. 
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Záruční podmínky 
 

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě 

potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce 

výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu. 

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují 

následující skutečnosti: 

• Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo 

nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku. 

• Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo 

mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky 

apod.). 

• přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během 

používání (např. baterií atd.). 

• Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo 

elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, 

elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná 

polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd. 

• Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za 

účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo 

použití neoriginálních součástí. 
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EU prohlášení o shodě 
 

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce: 

Dovozce: Alza.cz a.s. 

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7. 

IČO: 27082440 

 

Předmět prohlášení: 

Název: Masážní pistole 

Model / typ: MG1503 

 

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou 

(použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici 

(směrnicích): 

Směrnice č. 2014/35/EU 

Směrnice č. 2014/30/EU 

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU 

 

Praha, 1.12.2021 
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WEEE 
 

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU 

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho 

musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo 

recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete 

předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by 

jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další 

informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná 

likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními 

předpisy. 
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Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup 

obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie 

skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce 

použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa 

na zákaznícku linku. 

✉   www.alza.sk/kontakt 

✆   +421 257 101 800 

Dovozca  Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz 
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Dvojhlavová masážna pištoľ je prenosné dobíjacie vibračné zariadenie s veľkým 

krútiacim momentom a dlhou dobou nastavenia. Môže účinne znížiť bolesť spôsobenú 

hromadením kyseliny mliečnej po intenzívnom cvičení a zmierniť nepríjemné pocity 

svalov u sediacej a dlhodobo ležiacej populácie. 

OBSAH BALENIA: 
• Masážna pištoľ ×1 

• Masážna hlava ×4 ×2 

• Nabíjací kábel typu C ×1 

• Používateľská príručka ×1 

• Popredajná karta ×1 

POPIS VÝROBKU 

 

Nabíjanie 
Tento produkt využíva nabíjací port typu C, podporuje port USB, elektrický dosah na 

hostiteľské rozhranie USB, nabíjačku mobilných telefónov. Aby nedošlo k poškodeniu 

batérie vo vnútri výrobku, ubezpečte sa, že nabíjacie rozhranie nie je pred nabíjaním 

mokré. Zákaz používania napätia vyššieho ako 5 V a ak nabíjacie napätie nezodpovedá 

nabíjačke na nabíjanie.  

Pred prvým použitím vždy nabíjajte. Počas nabíjania sa signalizačné svetlo zmení na 

červené a po úplnom nabití na zelené. Keď je batéria vybitá, signálny indikátor bliká na 

červeno a v tomto čase masážnu pištoľ čo najskôr nabite.  

Masážna 

hlava 

Masážna 

pištoľ 

Signálne svetlo 

Port typu C Svetelný indikátor 

Tlačidlo napájania 
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Prevádzka 
 

• Dlhým stlačením vypínača 3S zapnete a vypnete. Pri naštartovaní sa signalizačné 

svetlo raz rozsvieti na zeleno a štyri indikátory sa postupne rozsvietia. 

• Keď svieti indikátor napájania a zároveň indikátor úrovne, je predvolená úroveň 

1. Krátkym stlačením sa dostanete na úroveň 2 až 4. Po dosiahnutí úrovne 4 sa 

stlačením zopakuje cyklus. 

• Ak je zariadenie v pohotovostnom režime 3 minúty, automaticky sa vypne. 

• Masážna pištoľ prestane automaticky fungovať po 15 minútach cyklu, ak ju chcete 

znovu použiť opäť ju zapnite. 

• Indikátor indikuje veľkosť úrovne: jedno svetlo pre úroveň 1, dve svetlá pre 

úroveň 2 atď. 

INŠTRUKCIE PRE MASÁŽNE HLAVY 
 

 

Guľová hlava  

 

Hlava v tvare U 

Na veľké svalové 

skupiny ako sú 

ruky, nohy, lýtka, 

chrbát, bedrá 

Na masáž krku, 

chrbtice a 

achillových šliach 

 

Plochá hlava 

 

Hlava v tvare 

guľky 

Na všetky svalové 

skupiny, relaxáciu a 

formovanie postavy 

Na meridiány, 

dlane, plôšky, kĺby a 

spúšťacie body 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
 

Pracovné napätie: 11,1 – 12,6 V 

Menovitý výkon: 40 W 

Kapacita batérie: 2 000 mAh 

Hmotnosť výrobku: 729 g 

Rozmery výrobku 18,3 × 9 × 4,6 cm 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 

NEBEZPEČENSTVO: ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU A 

ZRANENIA OSÔB, TENTO VÝROBOK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ V SÚLADE S NASLEDUJÚCIMI 

POKYNMI. 

• Len pre dospelých 

• Používajte len na suchý čistý povrch tela cez oblečenie ľahkým pritlačením a 

pohybom po tele približne 60 sekúnd na každú oblasť. 

• Používajte len na mäkké tkanivo tela podľa potreby bez toho, aby ste vyvolali 

bolesť alebo nepohodlie. Nepoužívajte na hlavu ani na žiadne tvrdé alebo 

kostnaté časti tela.  

• Používajte iba aplikátory, ktoré poskytujú najlepší požadovaný účinok.  

• Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo použitý 

tlak. Ošetrované oblasti často kontrolujte a pri prvom náznaku bolesti alebo 

nepohodlia okamžite prestaňte. 

• Nepribližujte prsty, vlasy alebo iné časti tela k hriadeľu a zadnej strane aplikátora, 

pretože môže dôjsť k ich priškripnutiu. 

• Do vetracích otvorov masážnej pištole neumiestňujte žiadne predmety.  

• Masážnu pištoľ neponárajte do vody ani nedovoľte, aby sa voda dostala do 

ventilačných otvorov. 

• Masážnu pištoľ nehádžte na zem a nepoužívajte ju nesprávne. 

• Nabíjajte len pomocou nabíjacieho kábla S V/1 A typu C. 

• Pred každým použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte. 

• Masážnu pištoľ nerozoberajte ani ju neupravujte. Nikdy nenechávajte masážnu 

pištoľ počas prevádzky, alebo pri nabíjaní bez dozoru. 
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Záručné podmienky 
 

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade 

potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu 

výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu. 

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú 

reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti: 

• Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie 

pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku. 

• Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo 

mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami 

atď.). 

• Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov 

počas používania (napr. batérie atď.). 

• Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie 

alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v 

sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo 

vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú 

použité napájacie zdroje atď. 

• Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom 

zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo 

použitím neoriginálnych komponentov. 

  



22 

Vyhlásenie o zhode EÚ 
 

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu: 

Dovozca: Alza.cz a.s. 

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 27082440 

 

Predmet vyhlásenia: 

Názov: Masážna pištoľ 

Model/typ: MG1503 

 

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na 

preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici 

(smerniciach): 

Smernica č. 2014/35/EU 

Smernica č. 2014/30/EU 

Smernica č. 2011/65/EU v znení zmien a doplnení 2015/863/EU 

 

Praha, 1.12.2021 
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WEEE 
 

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ 

o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho 

sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste 

recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete 

predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré 

by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie 

informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna 

likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi 

predpismi. 
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A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és 

az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb 

élmény érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a 

kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a 

készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz. 

✉  https://www.alza.hu/kapcsolat 

✆  +36-1-701-1111 

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz 

  

http://www.alza.cz/


25 

A kétfejű masszázspisztoly egy hordozható, újratölthető vibrációs eszköz nagy 

nyomatékkal és hossz beállítással. Hatékonyan csökkentheti a tejsav felhalmozódása 

által okozott fájdalmat az intenzív testmozgás után, és enyhítheti az izmok 

kellemetlenségeit az ülő és hosszan fekvő emberek körében. 

CSOMAGOLÁSI LISTA: 
• Masszázspisztoly*1 

• Masszázsfej*4*2 

• Type C töltőkábel*1 

• Felhasználói kézikönyv*1 

• Értékesítés utáni kártya*1 

TERMÉK VÁZLAT 

 

Töltés 
Ez a termék Type-C töltőportot alkalmaz, támogatja az USB-portot, az elektromos elérést 

a fogadó USB-interfészhez, mobiltelefon-töltőket. A termékben lévő akkumulátor 

károsodásának elkerülése érdekében kérjük, győződjön meg róla, hogy a töltőinterfész 

nem nedves a töltés előtt, a feszültség használata 5V-nál nem magasabb. Mindig töltse 

fel az első használat előtt. A jelzőfény pirosra vált a töltés alatt és zöldre a teljes töltés 

után. Ha az akkumulátor feszültség alacsony, a jelzőlámpa pirosan villog, és kérjük, 

ilyenkor töltse fel minél hamarabb.  

Masszázsfej 

Masszázspisztoly test 

Jelzőlámpa 

C típusú port Jelzőlámpa 

Bekapcsológomb 
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Működés 
 

• A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan (3s) a bekapcsoló gombot. Amikor 

indul el, a jelzőlámpa egyszer zöldre világít, és a négy jelzőlámpa világít felváltva. 

• Ha a tápellátás és a szintjelző lámpa egyszerre világít, akkor alapértelmezés 

szerint az 1. szint van bekapcsolva. Rövid megnyomásával a 2. szintre kerül, 

egészen a 4. szintig. A 4. szint után a nyomógomb megnyomása megismétli a 

ciklust. 

• Automatikusan kikapcsol, ha 3 percig nem működik, amikor készenléti 

üzemmódban van. 

• A masszázspisztoly 15 perc után automatikusan leáll, ha újra szeretné használni, 

kapcsolja be megint. 

• A jelzőfény a szintméretet jelzi: egy fény az 1. szinthez, két fény a 2. szinthez, és 

így tovább. 

MASSZÁZSFEJ UTASÍTÁS 
 

 

Gömbfej  

 

U alakú fej 

Nagy 

izomcsoportok, 

mint például karok, 

lábak, vádli, hát, 

csípő 

Nyak, gerinc és 

achilles inak 

masszírozására 

 

Lapos fej 

 

Golyófej 

Minden 

izomcsoportra, 

relaxációra és 

testformálásra 

Meridiánok, tenyér, 

talp, lábszár, 

ízületek és 

triggerpontok 

kezelésére. 
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MŰSZAKI ADATOK 
 

Munkafeszültség: 11.1-12.6V 

Névleges teljesítmény: 40W 

Akkumulátor kapacitás: 2000mAh 

A termék súlya: 729g 

Termék mérete? 18.3*9*4.6cm 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS 
 

VESZÉLY: AZ ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE 

ÉRDEKÉBEN EZT A TERMÉKET AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN KELL 

HASZNÁLNI. 

• Csak felnőtteknek 

• Csak a test száraz, tiszta felületén, egy ruha fölött használja, enyhén nyomva és 

mozgatva a testen, régiónként kb. 60 másodpercig. 

• Csak a test lágyszövetein használja a kívánt módon anélkül, hogy fájdalmat vagy 

kellemetlenséget okozna. Ne használja a fejen vagy a test bármely kemény vagy 

csontos területén.  

• Csak olyan applikátorokat használjon, amelyek a legjobb kívánt hatást biztosítják.  

• A véraláfutások a vezérlés beállításától vagy az alkalmazott nyomástól függetlenül 

előfordulhatnak. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és a fájdalom vagy 

kellemetlen érzés első jelére azonnal hagyja abba. 

• Tartsa távol az ujjakat, a hajat vagy bármely más testrészt az applikátor szárától 

és hátuljától, mivel csípés léphet fel. 

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszázspisztoly szellőzőnyílásaiba.  

• Ne merítse vízbe, és ne engedje, hogy víz jusson a masszázs pisztoly 

szellőzőnyílásaiba. 

• Ne ejtse le és ne használja helytelenül a masszázs pisztolyt. 

• Csak 5V/1A Type-C típusú töltőkábellel tölthető. 

• Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg a készüléket és az akkumulátort. 

• A Masszázspisztolyt semmiképpen ne babrálja vagy módosítsa. Soha ne hagyja a 

masszázs pisztolyt felügyelet nélkül üzemelni vagy tölteni. 
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Jótállási feltételek 
 

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a 

garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon 

közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási 

bizonylatot kell bemutatnia. 

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az 

igényelt követelés nem ismerhető el: 

• A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék 

karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem 

tartása. 

• A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő 

hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő 

eszközökkel történő tisztítás stb.). 

• A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a 

használat során (pl. akkumulátorok stb.). 

• Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy 

elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati 

túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- 

vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai 

folyamatok, például használt tápegységek stb. 

• Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a 

megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat 

végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket 

használt. 
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EU-megfelelőségi nyilatkozat 
 

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai: 

Importőr: Alza.cz a.s. 

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7 

CIN: 27082440 

 

A nyilatkozat tárgya: 

Név: Masszázspisztoly 

Modell / típus: MG1503 

 

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek 

való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták: 

2014/35/EU irányelv 

2014/30/EU irányelv 

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv 

 

Prága, 2021.12.1. 
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WEEE 
 

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és 

elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) 

megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az 

újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék 

megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem 

megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi 

hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő 

ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után. 
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Sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen 

vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung 

zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. 

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den 

Kundenservice. 

✉  www.alza.de/kontakt 

✆  0800 181 45 44 

 

✉  www.alza.at/kontakt 

✆  +43 720 815 999 

 

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz 

  

tel:+498001814544
http://www.alza.at/kontakt
http://www.alza.cz/
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Die tragbare Doppelkopf-Massagepistole ist ein tragbares, wiederaufladbares 

Vibrationsgerät mit großem Drehmoment und langer Einstellzeit. Es kann effektiv die 

Schmerzen durch die Ansammlung von Milchsäure nach intensivem Training reduzieren 

und entlastet die Beschwerden der Muskeln in der sitzenden und lang liegenden 

Haltung. 

 

VERPACKUNGSLISTE: 
 

• Massagepistole*1 

• Massagekopf*4*2 

• Typ-C-Ladekabel*1 

• Benutzerhandbuch*1 

• Garantiekarte*1 

Produktaufbau 
 

 

  

Massagekopf 

Massage 

Pistolenkörper 

Signallicht 

Typ-C-Anschluss Anzeigelampe 

Einschalttaste 
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Aufladen 
Dieses Produkt unterstützt den Ladeanschluss Typ - C, den USB-Anschluss, die Host-

USB-Schnittstelle, das Handy-Ladegerät. Um Schäden an der Batterie und im Inneren 

des Produkts zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass die Ladeschnittstelle nicht nass 

ist vor dem Aufladen. Es ist Verboten eine Ladespannung höher als 5V zu verwenden 

und nicht das Originalladegerät zu nutzen. Laden Sie den Akku immer vor dem ersten 

Gebrauch auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot, ist der Ladevorgang 

abgeschlossen, ist die Anzeige durchgehend rot. Wenn der Akku schwach ist, blinkt die 

Signallampe rot, laden sie das Gerät so schnell als möglich auf. 

 

Betrieb 
 

• Drücken Sie 3s auf den Netzschalter zum Ein- und Ausschalten. Beim Einschalten 

leuchtet die Signallampe einmal grün auf, und die vier Kontrollleuchten leuchten 

abwechselnd. 

• Wenn die Betriebsleuchte und die Stufenleuchte gleichzeitig leuchten, ist sie 

standardmäßig auf Stufe 1 eingestellt. Durch kurzes Drücken wird auf Stufe 2 bis 

Stufe 4 umgeschaltet. Nach Stufe 4 wird der Zyklus durch Drücken wiederholt. 

• Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 3 Minuten lang keine Bedienung 

erfolgt und schaltet in den Standby Modus. 

• Die Massagepistole schaltet sich nach einem Zyklus von 15 Minuten automatisch 

ab. Wenn Sie sie wieder einschalten möchten, drücken Sie erneut. 

• Die Kontrollleuchte zeigt die Größe der Stufe an: eine Leuchte für Stufe 1, zwei 

Leuchten für Stufe 2 usw. 
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Anweisungen für den Massagekopf 
 

 

Kugelkopf  

 

U-förmiger Kopf 

Für große 

Muskelgruppen 

, wie Arme, Beine, 

Waden, Rücken, 

Hüfte 

Zur Massage von 

Nacken 

, Wirbelsäule und 

Achillessehnen 

 

Flacher Kopf 

 

Kugelkopf 

Für alle 

Muskelgruppen, 

Entspannung und 

Körperformung 

Für Meridiane, 

Handflächen, 

Fußsohlen, Gelenke 

und Triggerpunkte 
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TECHNISCHE DATEN 
 

Arbeitsspannung: 11.1-12.6V 

Nennleistung: 40W 

Kapazität der Batterie: 2000mAh 

Produktgewicht: 729g 

Größe des Produkts? 18.3*9*4.6cm 

 

SICHERHEITSANWEISUNG 
 

GEFAHR: UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN, FEUER UND VERLETZUNGEN ZU 

VERMEIDEN, MUSS DIESES PRODUKT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN FOLGENDEN 

ANWEISUNGEN VERWENDET WERDEN. 

• Nur für Erwachsene geeignet 

• Nur auf einer trockenen, sauberen Körperoberfläche über der Kleidung durch 

leichtes Drücken und Bewegen über den Körper für etwa 60 Sekunden pro 

Region anwenden. 

• Nur auf dem weichen Gewebe des Körpers wie gewünscht anwenden, ohne 

Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen. Nicht am Kopf oder an harten oder 

knöchernen Körperstellen anwenden.  

• Verwenden Sie nur die Applikatoren, die den besten gewünschten Effekt erzielen.  

• Blutergüsse können unabhängig von der Einstellung des Reglers oder dem 

ausgeübten Druck auftreten. Kontrollieren Sie die behandelten Bereiche häufig 

und brechen Sie die Behandlung beim ersten Anzeichen von Schmerzen oder 

Unwohlsein sofort ab. 

• Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite 

des Applikators fern, da es zu Quetschungen kommen kann. 

• Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen der Massagepistole.  

• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie kein Wasser in die 

Belüftungsöffnungen des Massagegeräts eindringen. 

• Lassen Sie die Massagepistole nicht fallen und verwenden Sie sie nicht falsch. 

• Nur mit SV/1A Typ C Ladekabel aufladen. 

• Untersuchen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig. 

• Manipulieren Sie die Massagepistole nicht und verändern Sie sie in keiner Weise. 

Lassen Sie die Massagepistole niemals unbeaufsichtigt laufen oder aufladen. 
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Garantiebedingungen 
 

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie 

von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere 

Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie 

müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen. 

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die 

der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann: 

• Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, 

oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des 

Produkts. 

• Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer 

unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim 

Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.). 

• Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während 

des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.). 

• Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere 

Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, 

Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische 

Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder 

Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. 

B. gebrauchte Netzteile usw. 

• Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder 

Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum 

gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale 

Komponenten verwendet hat. 
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EU-Konformitätserklärung 
 

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des 

Herstellers/Importeurs: 

Importeur: Alza.cz a.s. 

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7 

ID-Nummer: 27082440 

 

Gegenstand der Erklärung: 

Titel: Massagepistole 

Modell / Typ: MG1503 

 

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum 

Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden 

Anforderungen verwendet wurde(n): 

Richtlinie Nr. 2014/35/EU 

Richtlinie Nr. 2014/30/EU 

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU 

 

Prag, 1.12.2021 
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WEEE 
 

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

(WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen 

muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle 

für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses 

Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen 

für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch 

eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. 

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um 

weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall 

kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen. 

 

 


