
URZĄDZENIE DO MASAŻU 
PERKUSYJNEGO

MB1Pro

INSTRUKCJA OBSŁUGI
POLSKI



MISURA wspiera zdrowy styl życia poprzez produkty wysokiej jakości i w ten sposób podnosi poziom życia. 
swoich użytkowników.

Ćwiczenia i aktywność sportowa niewątpliwie przyczyniają się do poprawy naszego samopoczucia 
fizycznego i psychicznego. Po wysiłku fizycznym powinien nastąpić relaks i gruntowna regeneracja 
nadwyrężonych mięśni. W dzisiejszych zabieganych czasach czasami nie ma na to czasu, a efektem tego 
może być nadmierne zmęczenie mięśni, napięcie, a czasami nieprzyjemny ból.

Firma MISURA proponuje rozwiązanie w postaci masażera MISURA MB1Pro. Jest to ręczne urządzenie 
do masażu, które wprowadza skoncentrowane impulsy ciśnienia głęboko do tkanki mięśniowej. Te 
impulsy eliminują węzły mięśniowe, pomagają rozluźnić mięśnie, poprawiają krążenie i szybko zwiększają 
zakres ruchu. Prawidłowe stosowanie masażera może szybko skrócić czas regeneracji po ćwiczeniach, 
zmniejszając jednocześnie napięcie mięśni i potencjalny ból.

MISURA – ROZWIĄZANIE SZYTE NA MIARĘ!

O NAS
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Masażer MISURA został zaprojektowany i opracowany we współpracy z zespołem fizjoterapeutów, terapeutów 
kręgosłupa i profesorów ergonomii. Do testowania produktu zaproszono również profesjonalnych sportowców.
Unikalne funkcje i cechy produktu są stale testowane w celu osiągnięcia optymalnego działania urządzenia, 
zapewniając klientom najbardziej efektywną formę regeneracji mięśni. oraz profesjonalny masaż.

Masażer MISURA MB1Pro używa pulsujące wibracje, które pomagają zwiększyć ogólną wydolność organizmu. 
Masażer ręczny wykonany jest z wysokiej jakości komponentów zapewniających odpowiednią  
ilość wibracji.

Masażer ręczny jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Idealnie nadaje się do poprawy ogólnej 
wydolności organizmu, przyspieszenia regeneracji, zwiększenia zakresu ruchu, komfortu, a także poprawia 
ogólnego samopoczucia.

PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU
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STRUKTURA

1
Widok z dołuWidok z tyłuWidok z boku

Model Number: M3Pro
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Głowica z poduszką powietrzną
Ekskluzywny opatentowany design, 
odpowiedni dla kości różnych 
części ciała.

Spiralna głowica 
Alkalmas mély szöveti 
impulzusokhoz, például 
meridiánokhoz, ízületekhez, 
tenyérhez, lábfejhez.

Głowica kulowa 
Odpowiedni do oddziaływania 
na głębokie tkanki, takie jak 
meridiany, stawy, dłonie, 
podeszwy stóp. 

Płaski łeb
Nadaje się do relaksacji 
i kształtowania różnych
partii mięśni.

Półokrągły łeb
Nadaje się do masażu szyi, 
kręgosłupa, ścięgna Achillesa.

Głowica widelca
Nadaje się do masażu szyi, 
kręgosłupa, ścięgna Achillesa.

Model Number: MB1Pro
misura.shop

ASSEMBLED IN CHINA
DESIGNED IN USA
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Głowica widelca
Nadaje się do masażu szyi, 
kręgosłupa, ścięgna Achillesa.
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PARAMETRY
1.  Wyjmowane, wymienne aplikatory.  

Mocno pociągnąć, aby wyjąć.
2. Wysokoobrotowy silnik bezszczotkowy
3. Uchwyt ręczny z bateriami (25,2V DC/-1A)
4. Przełącznik zasilania
5. Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii (niebieski)
6. Wskaźnik poziomu częstotliwości LED (niebieski)
7. Port ładowania DC

Model Number: MB1Pro
misura.shop

ASSEMBLED IN CHINA
DESIGNED IN USA
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Numer modelu Urządzenie do masażu MB1Pro

Waga 1,1 kg

Wymiary przedmiotu 25 × 7,5 × 22 cm

Waga opakowania 2,3 kg

Wymiary opakowania 35 × 9,7cm × 24,5

Poziomy hałasu 35dB

Baterie 6 Wymagane baterie litowo-jonowe (w zestawie)

Czas ładowania 2-3 godziny

Żywotność baterii 8 godziny

Automatyczne wyłączanie zasilania Tak

Czas automatycznego wyłączenia zasilania 10 Min

Materiały ABS, silikon, pianka itp.

Dołączone komponenty 1*Pistolet do masażu, 6*Głowice masujące, 1*Zasilacz AC, 1*Podręcznik

Poziomy leczenia Głęboka perkusja, silny nacisk



FUNKCJE
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Mięśnie mogą być sztywne i obolałe po ćwiczeniach, a kończyny mogą być ciężkie i słabe. Przyczyna leży w 
„powięzi“ – powięź to tkanka miękka (blanszowana pochewka mięśniowa), która otacza i łączy mięśnie i ścięgna. 
Intensywne ćwiczenia, brak rozciągania i rozluźnienia mięśni lub zła postawa mogą spowodować skrócenie 
lub naderwanie i uszkodzenie powięzi i mięśni. Może to również ograniczać ruchomość stawów. i powodują 
„bolesność mięśni o opóźnionym początku“.

Produkt MISURA MB1Pro głęboko rozluźnia powięź, łagodząc uczucie napięcia i bólu. Masażer MISURA rozluźnia 
mięśnie głębokie za pomocą silnej stymulacji wibracyjnej o wysokiej częstotliwości, penetruje powięź, szybko 
rozbija kwas mlekowy powstały po wysiłku, rozluźniając napiętą i sztywną tkankę mięśniową. Poprzez masaż 
punktów węzłowych i mięśni zapobiega się powstawaniu zrostów mięśniowych, łagodzi się zmęczenie i ból, 
a ogólny dyskomfort mięśniowy zostaje złagodzony.

Masażer ręczny MISURA MB1Pro jest zaawansowanym urządzeniem do masażu. Wykonuje głęboką i silną 
stymulację wibracyjną, rozluźnia powięzi, likwiduje sztywność i napięte mięśnie, co daje następujące korzyści:

	Przyspiesza wzrost mięśni.
	Wzmacnia elastyczność mięśni.
	Przyspiesza regenerację mięśni.
	Relaksuje i redukuje kwas mlekowy w organizmie.
	Poprawia i rozszerza zakres ruchu.
	Zmniejsza ból związany z uszkodzeniami tkanek miękkich.
		Zmniejsza częstość występowania bólu mięśni o opóźnionym początku.
	Poprawia przepływ krwi.
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ZALETY
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nowoczesny dizajn w kształcie litery T
Smukła, innowacyjna i ergonomiczna antypoślizgowa rączka  
umożliwia wygodny i ergonomiczny chwyt.

Atrakcyjność produktu podkreśla wysokiej jakości dizajn w kolorze space grey, 
który jest wzmocniony przez czyste linie w kształcie litery T. 

Duża moc aż do samego ciała

Dzięki precyzyjnemu wyważeniu wewnętrznemu MISURA MB1Pro posiada moc do 
3.200 obr/min przy bardzo niskim zużyciu energii. To potężne źródło energii uderza w 
grupy mięśniowe na głębokość do 12 mm. Szybko rozpuszcza kwas mlekowy powstały 
w wyniku wysiłku fizycznego, rozciąga każdą komórkę mięśniową, przynosząc ulgę 
głęboko w całym ciele. 



Pięć biegów i inteligentna technologia czujników ciśnienia

Urządzenie zostało naukowo zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach 
użytkownika. Zmienna, pięciostopniowa częstotliwość oraz inteligentny tryb 
wyczuwania nacisku wibracji doskonale dopasowują się do indywidualnych 
potrzeb użytkowników. Niezależnie od tego, czy jest to codzienny, kojący 
i relaksujący masaż lub profesjonalna opieka, która wymaga głębokiego, 
intensywnego masażu, zawsze znajdziesz odpowiednią amplitudę.

Cichy tryb pracy. Ciesz się chwilą relaksu

Wysokiej klasy silnik bezszczotkowy wyposażony jest w technologię redukcji 
hałasu nowej generacji, która reguluje hałas do zaledwie 35 decibeli. 
Gwarantuje to cichą pracę, gdziekolwiek zdecydujesz się używać urządzenia. 
Czy to na siłowni, w szatni, czy w zaciszu biura lub na przykład w domu.  
W ciszy pozwól, aby Twoje zmęczenie ustąpiło i zapewnij swojemu ciału  
i umysłowi relaksującą i spokojną regenerację.
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Bateria litowa o długim czasie pracy

Masażer MISURA MB1Pro wyposażony jest wyposażony w akumulator li-ion o pojemności 
mAh2500. Dzięki niemu urządzenie może pracować nawet do kilku do 8 godzin.  
Z szybką ładowarką, pełne naładowanie trwa kilka 2 godziny.

Wysoka wydajność i tryb oszczędzania energii pozwala na ciągłe użytkowanie  
urządzenia w trybie pierwszego biegu przez około 36 dni bez ładowania  
(przy normalnym codziennym użytkowaniu 10 minut dziennie).

Funkcja inteligentnego wyłączania

Czas użytkowania masażera różni się w zależności od różnych części 
ciała. Aby zapobiec zbyt długiemu masowaniu jednej części ciała 
i ewentualnemu uszkodzeniu mięśni i kości, masażer jest wyposażony 
w funkcję inteligentnego wyłączania czasowego. Zatrzymuje się on 
automatycznie po 10 minutach ciągłego użytkowania. Chroni to Twoje 
ciało i przedłuża żywotność urządzenia.

6

2500mAh
8 godzin
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ładowania



Odpowiednie dla każdego dzięki zmiennej regulacji

Nasz masażer MISURA MB1Pro jest odpowiedni do bólu pleców, ramion i szyi 
spowodowanego długotrwałym siedzeniem w biurze, noszeniem ciężkich 
przedmiotów i długimi podróżami. Nadaje się również dla sportowców.Urządzenie 
MISURA MB1Pro jest doskonałym uzupełnieniem opieki zdrowotnej, do 
rozluźniania zesztywniałych mięśni, relaksacji i regeneracji  
oraz kształtowania ciała.

 

Lekki, kompaktowy i idealny do podróży

Połączenie gumy, ultralekkiego włókna szklanego, lekkiego i wydajnego 
silnika sprawia, że produkt jest kompaktowy. i zaskakująco lekki. 
Urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami przechowywane jest w 
praktycznym wodoodpornym etui, które chroni sprzęt przed czynnikami 
zewnętrznymi i zabrudzeniami. Dzięki temu MISURA MB1Pro możesz 
mieć zawsze przy sobie, nawet podczas podróży.

7
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Gdy urządzenie jest już w pełni naładowane, włączamy je poprzez długie naciśnięcie przycisku On/Off, po czym 
urządzenie pozostanie na pierwszym poziomie prędkości, po drugim krótkim naciśnięciu przechodzimy na poziom 
drugi, po trzecim krótkim naciśnięciu na poziom trzeci. W ten sam sposób można ustawić prędkość czwartą lub piątą. 
Świecące niebieskie diody LED wskazują odpowiedni poziom mocy. Kiedy Po zakończeniu masażu należy ponownie 
nacisnąć długo przycisk On/Off i wyłączyć urządzenie. Masuj wybraną część ciała z zadaną prędkością i stosuj nacisk 
w zależności od potrzeb. Co najważniejsze, nasz produkt posiada zintegrowany system Smart Shutdown, który 
automatycznie wyłącza urządzenie po kilku minutach10 pracy. To świetna ochrona dla Twojego ciała
jak również urządzenie.

8

ŁATWA OBSŁUGA

Długie naciśnięcie powoduje włączenie zasilania/krótkie naciśnięcie powoduje regulację częstotliwości

Wskaźnik baterii Wskaźnik częstotliwości 5



Urządzenie powinno być w pełni naładowane nawet wtedy, gdy nie jest używane. Pomaga to 
wydłużyć żywotność baterii urządzenia. Bateria może wytrzymać około 2 lata na pełnym naładowaniu. 
Zalecamy jednak sprawdzanie baterii co sześć miesięcy i w razie potrzeby naładowanie jej do pełna.

WSKAZÓWKI

ŁADOWANIE

ŁADOWANIE
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	Przed pierwszym użyciem baterii należy ją w pełni naładować przez około 2 godziny.
	Podłącz zasilacz DC do portu ładowania i podłącz kabel ładowarki do gniazdka ściennego.
	Paski LED baterii pokazują poziom naładowania baterii i wskazują aktywne ładowanie.
		Po podłączeniu akumulatora diody LED na urządzeniu migają, wskazując  

stan akumulatora i informując o aktywnym ładowaniu.
		Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy wszystkie diody  

LED przestaną migać i będą świecić się w sposób ciągły.
		Akumulator może być doładowywany w każdej chwili  

na dowolnym poziomie naładowania.
		Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii do poziomu czerwonej diody LED,  

co znacznie skraca żywotność baterii.
		Średni czas pracy na baterii wynosi do godzin w zależności od prędkości etapu pierwszego. 

Żywotność baterii zmniejsza się w przypadku korzystania  
z wyższej klasy prędkości

Model Number: MB1Pro
misura.shop

ASSEMBLED IN CHINA
DESIGNED IN USA
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	Czyść urządzenie lekko wilgotnym ręcznikiem, a następnie osusz je miękką ściereczką.
	Na czas przechowywania lub podróży należy użyć etui dołączonego do produktu.
	Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i łatwo dostępnym miejscu. Nie układać w stosy.
		Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je rozpakować, sprawdzić  

i naładować co sześć miesięcy.
	Produkt nadaje się do transportu samochodowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.
		Produkt powinien być przechowywany podczas transportu, aby uniknąć narażenia na silne wibracje,  

zderzenia, przewrócenie, upadek i nadmierną wilgotność.

10

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
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	Tylko do użytku przez dorosłych osób.
		Stosować tylko na suchej. czystej powierzchni ciała lub na ubraniu lub na ubranie, delikatnie naciskając i przesuwając  

po ciele przez około sekund60 w każdym obszarze.
		Masażera należy używać tylko na miękkiej tkance ciała, w zależności od potrzeb,  

nie powodując bólu ani dyskomfortu.
	Nie należy stosować go na głowie ani na twardych lub kościstych częściach ciała.
	Użyj głowic, które dają najlepszy pożądany efekt na danym obszarze mięśniowym.
		Siniaki mogą pojawić się niezależnie od poziomu kontroli lub zastosowanego nacisku. Należy sprawdzać często 

poddawane zabiegowi obszary i natychmiast zatrzymać urządzenie przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
		Palce, włosy lub inne części ciała należy trzymać z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może dojść do 

uszczypnięcia.
	Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych masażera.
		Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie dopuszczać, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych urządzenia.
	Chronić urządzenie przed upadkiem lub niewłaściwym użyciem.
		Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie i baterię. Nie należy w żaden sposób manipulować 

ani zmieniać poszczególnych elementów masażera.
	Nigdy nie pozostawiać masażera bez nadzoru, gdy jest używany lub ładowany.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała, produkt ten musi być używany zgodnie 
z poniższymi instrukcjami.
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	Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
	Chronić przed chronić od płynów i źródłami ciepła.
		Chronić otwory wentylacyjne przed pyłem 

i małymi przedmiotami.
		Nie należy wykręcać śrub ani próbować naprawiać 

urządzenia samodzielnie. Jakakolwiek ingerencja 
w konstrukcję produktu spowoduje utratę 
gwarancji na ten produkt.

		Nie stosować w sposób ciągły dłużej  
niż jedną godzinę.

		Pozwól urządzeniu odpocząć przez co najmniej  
30 minut przed ponownym użyciem.

		Odłącz ładowarkę od baterii urządzenia po 
zakończeniu ładowania lub przed użyciem.

		Nie zranić się. Skonsultuj się z lekarzem jeśli nie 
masz pewności, czy urządzenie nadaje się do 
użytku.

		Używaj produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją 
obsługi zawartą w podręczniku produktu.

12 12

OSTRZEŻENIA ŚRODKI

Nie należy używać urządzeń do masażu ani żadnych 
urządzeń wibracyjnych bez uprzedniej zgody lekarza, jeśli 
dotyczy to któregokolwiek z poniższych przypadków:
Ciąża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub 
uszkodzenie siatkówki, osłabienie serca, niedawne operacje, 
padaczka i migreny, przepuklina dysku, spondylolisteza 
lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub wkładki 
wewnątrzmaciczne, metalowe szpilki lub płytki, lub 
jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia fizycznego. Osoby 
wrażliwe lub dzieci powinny podczas korzystania z urządzeń 
wibracyjnych przebywać pod opieką osoby dorosłej.
Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz 
korzystać z urządzeń wibracyjnych lub do ćwiczeń, ale 
najpierw skonsultuj się z lekarzem. Trwające badania nad 
skutkami w przypadku określonych schorzeń medycznych 
prawdopodobnie doprowadzą do skrócenia listy 
przeciwwskazań wymienionych powyżej. Praktyka wykazała, 
że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia 
jest w wielu przypadkach zalecane. Ćwiczenia muszą być 
wykonywane za radą i z pomocą lekarza, innego specjalisty 
lub fizjoterapeuty.



GWARANCJA
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Gwarancja obowiązuje od momentu zakupu. Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu z powodu wad materiałowych 
lub procesu projektowania w ciągu kilku 24 miesięcy, Spółka bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwe części lub 
wymieni na nowy produkt, z wyjątkiem poniższych przypadków: 

	Niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane transportem.
	Nieuprawniony demontaż lub naprawa tego urządzenia.
	Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi.
	Produkt jest uszkodzony z powodu nietypowych warunków przechowywania lub konserwacji przez klienta.
	Jeśli dowód zakupu nie zostanie przedstawiony, firma zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji.
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ZASTRZEŻENIA

Jeśli cierpisz na którykolwiek ze stanów wymienionych w punkcie ostrzeżeń, zawsze skonsultuj się z lekarzem przed 
stosowaniem MISURA MB1Pro
Sklep MISURA Sp. z o.o. nie jest licencjonowanym dostawcą usług medycznych i oświadcza, że nie posiada wiedzy 
specjalistycznej w zakresie diagnozowania, badania lub leczenia jakichkolwiek schorzeń medycznych lub określania 
efektów poszczególnych ćwiczeń.
lub terapii na jakąkolwiek chorobę. Istnieje możliwość odniesienia obrażeń fizycznych podczas uczestnictwa w 
jakichkolwiek ćwiczeniach lub terapii. Jeśli angażujesz się w takie ćwiczenia lub terapię, zgadzasz się robić to na 
własne ryzyko, dobrowolnie uczestniczysz w tych działaniach, a tym samym przyjmujesz na siebie całe ryzyko 
obrażeń. W ten sposób zgadzasz się również na zwolnienie wszelkich oraz wszystkich znanych i nieznanych 
roszczeń wobec MISURA Store Ltd. wynikających z zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania produktu.

Użytkownik musi być starszy niż 18 lat. W przypadku wystąpienia silnego bólu lub dyskomfortu należy natychmiast 
zaprzestać korzystania z urządzenia. Każdy program ćwiczeń, także ten, może spowodować obrażenia. Przed 
rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek innego programu ćwiczeń lub terapii należy skonsultować się z lekarzem. 
Producenci, dystrybutorzy, dostawcy i sprzedawcy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty 
związane z informacjami, demonstracjami ćwiczeń lub instrukcjami zawartymi  
w niniejszym dokumencie.
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