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PREGLED

3

Masažna glava 
(zamenljiva)

Zaslon

Ročaj

Aktivacija ogrevanja

Signalizacija



SEZNAM DELOV

SPECIFIKACIJE
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1. Naprava (1)
2. Polnilni kabel tipa C (1)
3. Navodila za uporabo (1)
4. Kroglasta glava (1)
5. Glava vilic (1)
6. Spiralna glava (1)
7. Ploska glava (1)

Vhodni parametri DC 5 V, 2 A

Hitrost 3200 vrtljajev na minuto

Baterijsko napajanje 7,4 V 1800 mAh
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UVOD

Masažna pištola MISURA s funkcijo toplotne masaže je ročna naprava 
za nego mišic, ki vam pomaga pri obvladovanju vsakodnevnega stresa 
in bolečin v mišicah. Ta masažni aparat za celotno telo je primeren za 
profesionalno in zasebno uporabo. Masažna pištola MISURA zmanjšuje 
bolečine v mišicah po vadbi, blaži stres in sprošča napete mišice.
in lajša bolečine. Masažne pištole uporabljajo zdravniki, kiropraktiki, 
trenerji in fizioterapevti za različne fizične tretmaje. Spodbuja krvni 
obtok in pretok limfe v mišicah.

Masažna pištola MISURA ima več nastavitev hitrosti, tako da lahko 
nastavite idealno moč vibracij za ciljno olajšanje.
Je majhna, tiha in zmogljiva, zato jo lahko uporabljate  
praktično povsod:

  V telovadnici pred, med in po treningu za povečanje zmogljivosti, 
proti bolečinam v mišicah.

  Na delovnem mestu za sprostitev med dolgimi izmenami.

  V avtomobilu, na vlaku ali na letalu za zmanjšanje togosti in bolečin 
v mišicah.
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Masažna pištola MISURA uporablja učinek udarne terapije, imenovane 
tudi vibracijska terapija. Enaka tehnologija se uporablja tudi v 
fizioterapiji, športnem treningu in kiropraktiki.

Perkusijska terapija ima naslednje učinke: 
  Poveča pretok krvi v zdravljene mišične skupine in zmanjša raven 

mlečne kisline v teh predelih.

 Poveča obseg gibanja ter odpravlja napetost in togost.

  Preprečuje, da bi bolečinski signali dosegli možgane, 
da se zdravljena oseba ne le bolje giblje, temveč se tudi bolje počuti.

  Z izločanjem zunajceličnih tekočin, kot je sinovija, zmanjšujejo 
vnetje.

 Omogoča večjo športno zmogljivost.

  Blaži bolečine ter izboljšuje oskrbo telesa s hranilnimi snovmi in 
kisikom.

 Pospešuje okrevanje po vadbi in zmanjšuje verjetnost poškodb.

 Izboljša splošno stanje mehkih tkiv v telesu.

 Preprečuje vnetja, ki jih povzročajo zlepki med fascijami in mišicami.

Te ugotovitve temeljijo na številnih strokovnih študijah o terapiji s 
tolkali. Pred tolkalno terapijo se je treba posvetovati z zdravnikom.

PREDNOSTI
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UPORABA

1. Vklop/izklop
Za vklop stroja pritisnite in tri sekunde držite 
gumb Start. Na zaslonu se prikaže „00“. Ponovno 
pritisnite gumb Start, da zaženete funkcijo vira 
toplote. Ko je naprava vklopljena, pritisnite  
gumb plus (+), da zaženete funkcijo masaže.  
Nato pritisnite plus (+) za povečanje intenzivnosti 
ali minus (-) za njeno zmanjšanje.

2. Nastavitev sile
Instrument se začne z nastavitvijo ničelne sile.
Pritisnite gumb + ali -, da jo povečate ali zmanjšate za eno 
stopinjo. Največja nastavitev je 32. Stopnja 1 ustreza hitrosti  
1650 vrtljajev na minuto. Vsaka dodatna prestava poveča hitrost 
za 50 vrtljajev na minuto. Najvišja prestava 32 ustreza hitrosti 
3200 vrtljajev na minuto.
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Gumb Start

S ponovnim pritiskom na 
gumb Start se ogrevanje 
izklopi.

3. Nastavitev temperature
Najvišja stopnja ogrevanja je 4. Pritisnite gumb Start, da preklopite za 
eno stopnjo ogrevanja.

 Raven 1 = 40 °C 
 Stopnja 2 = 45 °C 
 Raven 3 = 50 °C 
 Raven 4 = 55 °C

Vir toplote
za toplotno 

regeneracijo
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MASAŽNA GLAVA
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Masažna pištola MISURA je opremljena z različnimi masažnimi 
nastavki, ki pospešujejo zdravljenje v različnih situacijah.
Na voljo so naslednji naslovi:

1. Ploska glava
Ploska masažna glava je primerna za velike 
ploske mišične skupine hrbta, trebuha in rok. 
Uporablja se tudi za miofascialno sprostitev.
Napete mišice se lahko strdijo. Miofascialna 
sprostitev zmanjšuje ta stres.

2. Kroglasta glava
Ta glava je eden najpogosteje uporabljenih 
nastavkov in se uporablja za zdravljenje velikih 
mišičnih skupin v telesu. Primeren je za velike
in srednje velikih mišičnih delov.

3. Spiralna glava
Ta masažna glava se uporablja za globinsko 
masažo tkiv na področjih, kot so stopala, 
sklepi, dlani, kite in plantarna fascija.

4. Glava vilic
Ta masažna glava se pogosto uporablja za 
hrbtenico in področje Ahilove tetive. Zagotavlja 
globljo masažo kot druge masažne glave.



ZAMENJAVA MASAŽNIH GLAV

PRIKAZ IN SIGNALIZACIJA
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Če želite namestiti novo masažno glavo,  
sledite spodnjim navodilom:
1. Sprostite pritrjeno masažno glavo.
2. Izberite ustrezno glavo za želeni del telesa.
3. Na pištolo namestite novo masažno glavo.

Opomba: V izogib poškodbam se prepričajte, da je masažna glava 
pravilno pritrjena.

Na zaslonu se prikažejo trenutne nastavitve pištole. 
Po vklopu se prikaže „00“. Med polnjenjem indikator utripa.

0 1

2

Odstranitev glave

Namestitev

Namestitev je končana

ali

ali
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Pred prvo uporabo pištolo popolnoma napolnite. Signalna lučka utripa 
med polnjenjem pištole in ostane neprekinjeno prižgana, ko je pištola 
popolnoma napolnjena. Čas polnjenja je približno 4 ure. Priložen je 
polnilni kabel USB.

Zaslon Svetlobna indikacija

Vtič ni vključen. Opozorilo: 
Uporabljajte samo vtič z 

nazivnimi vrednostmi 5V/2A.

USB

Tip C



VARNOSTNA NAVODILA
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Pred uporabo naprave preberite vsa varnostna navodila.

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara, požara, poškodb ali druge 
škode je treba masažno pištolo MISURA uporabljati v skladu z naslednjimi 
varnostnimi navodili: 

  Ta izdelek lahko uporabljajo le odrasli.

  Če ste v dvomih, se posvetujte s fizioterapevtom ali zdravnikom.

  Masažne pištole ne uporabljajte na isti mišični skupini  
več kot 60 sekund naenkrat.

   Masažno pištolo uporabljajte le na suhi koži, 
nikoli na mokra. Masažno pištolo lahko uporabljate čez oblačila.

  Masažno pištolo MISURA uporabljajte le na mehkem mišičnem  
tkivu s pravilnim nastavkom.

  Masažne pištole nikoli ne uporabljajte na glavi, kostnih delih ali 
občutljivih delih telesa.

  Uporaba masažne pištole ne sme povzročati bolečin ali nelagodja.

  Nepravilna uporaba masažne pištole lahko povzroči modrice.  
V tem primeru je treba zdravljenje takoj prekiniti.

  Uporabljajte samo nastavke za priporočene mišične skupine.

  V prezračevalno odprtino masažne pištole ne vstavljajte nobenih 
predmetov.

  Nikoli ne dovolite, da bi zračnik prišel v stik z vodo  
ali drugimi tekočinami.
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OBVESTILO
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Tako kot vse terapije je tudi vibracijska terapija povezana 
z določenim tveganjem. Pred uporabo masažne pištole se 
posvetujte z zdravnikom. Še posebej, če imate katero od naslednjih 
zdravstvenih težav:

  Zlomljene kosti: masažne pištole ne uporabljajte v bližini zlomljenih 
kosti. Na območju zloma jo uporabljajte šele, ko zdravnik potrdi, 
da se je kost zacelila in da pritisk masaže ne bo poškodoval novo 
zaceljene kosti.

  Visok krvni tlak: Vibracijska masaža povzroča pritisk in pospešuje 
pretok krvi, kar zvišuje krvni tlak. Če imate težave s krvnim tlakom,  
si pred masažo in po njej preverite krvni tlak. 

  Težave s srcem: nekateri zdravniki ne priporočajo masaže, če imate 
težave s srcem. Posvetujte se z zdravnikom. 

  Nosečnost: med nosečnostjo lahko masažno pištolo uporabljate  
le na zgornjem delu telesa in le po posvetu z zdravnikom.

  Okužbe kože: masažne pištole ne uporabljajte na mestih, ki so 
poškodovana zaradi okužbe kože, saj lahko to povzroči nadaljnje 
poškodbe prizadetega mesta.



VZDRŽEVANJE
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  Izogibajte se stalni povezavi s polnilnikom. S tem se poveča 
verjetnost poškodbe baterije.

  Masažno pištolo očistite tako, da jo posušite z mehko in suho krpo.

  Med polnjenjem, masažne pištole ne prižigajte.

  Kadar masažne pištole ne uporabljate, jo shranite v kovček.

   Polnilnika (adapterja) ne izpostavljajte udarcem. 
Ne uporabljajte poškodovanega polnilnika (adapterja), saj lahko 
povzroči poškodbe naprave brez garancijskega popravila!

  Pri odstranjevanju naprave odstranite baterijo.

  Preden odstranite baterijo, izklopite napravo.
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Proizvajalec/uvoznik
MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

Zahvaljujemo se vam za nakup.
Po potrebi se obrnite na nas na:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Ne odgovarjamo za tipkarske napake.


