POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SLOVENSKY

MB4

MASÁŽNY PRÍSTROJ

O NÁS
Spoločnosť MISURA podporuje zdravý životný štýl prostredníctvom kvalitných výrobkov, a tým zvyšuje
životnú úroveň svojich používateľov.
Cvičenie a športová aktivita nepochybne prispievajú k našej fyzickej a duševnej pohode. Po fyzickom
cvičení by mala nasledovať aj relaxácia a dôkladné uvoľnenie namáhaných svalov. V dnešnej uponáhľanej
dobe na to niekedy nie je čas a výsledkom môže byť nadmerná svalová únava, napätie a niekedy
aj nepríjemná bolesť.

MISURA – RIEŠENIE NA MIERU!
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MISURA prináša riešenie v podobe masážneho prístroja MISURA MB4. Je to ručné masážne zariadenie,
ktoré aplikuje koncentrované tlakové impulzy hlboko do svalového tkaniva. Tieto tlakové impulzy
odstraňujú svalové uzly, pomáhajú uvoľniť svaly, zlepšujú krvný obeh a rýchlo zvyšujú rozsah pohybu.
Správne používanie masážneho prístroja môže rýchlo skrátiť čas regenerácie po cvičení a zároveň znížiť
svalové napätie a prípadnú bolesť.

O PRODUKTE
Masážny prístroj MISURA bol navrhnutý a vyvinutý v spolupráci s tímom fyzioterapeutov, spinálnych terapeutov
a profesori ergonómie. Na testovanie výrobku boli pozvaní aj profesionálni športovci. Jedinečné funkcie
a vlastnosti výrobku sa neustále testujú, aby sa dosiahol optimálny výkon zariadenia, ktoré zákazníkom
poskytuje najúčinnejšiu formu regenerácie svalov a profesionálny zážitok z masáže.
Masážny prístroj MISURA MB4 využíva pulzujúce vibrácie, ktoré pomáhajú zvýšiť celkovú výkonnosť tela.
Ručný masážny prístroj je vyrobený z vysokokvalitných komponentov, ktoré poskytujú správne množstvo vibrácií.
Ručný masážny prístroj je vhodný pre všetky vekové skupiny. Je ideálny na zlepšenie celkovej telesnej
výkonnosti, urýchlenie regenerácie, zvýšenie rozsahu pohybu, pohodlia, a tým aj na zlepšenie celkovej pohody.
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KONŠTRUKCIA

KONŠTRUKCIE
1

Bočný pohľad

Špirálová hlava
Vhodná na pulzovanie
hlbokých tkanív, ako sú
meridiány, kĺby, dlane, chodidlá.

Zadný pohľad

Guľová hlava
Vhodné pre veľké svalové
skupiny, ako sú ruky, pás, boky,
stehná a lýtka.

Spodný pohľad

Plochá hlava
Vhodné na uvoľnenie
a formovanie rôznych častí
svalov.

Vidlicová hlava
Vhodné na masáž krku,
chrbtice a Achillovej šľachy.

PARAMETRE
3

2
Model Number: MB4
misura.shop

1. Odnímateľné, vymeniteľné hlavy. Odstránenie silným ťahom
2. Vysokorýchlostný bezkartáčový motor
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Indikátor stavu batérie (modrý)
5. LED indikátor úrovne frekvencie (modrý)
6. Port USB na nabíjanie – DV 5V/1A

Masážny prístroj MB4

Batéria

Li-ion 2 000 mAh

Pracovný čas

3–4 hodiny

Čas nabíjania

4 hodiny

Otáčky

1200–2800 ot./min

Úrovne

4 rýchlosti

Impulzy/úder

6 mm

Hmotnosť

495 g / 800 g

Rozmery

14,5 × 9 × 4,5 cm
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Názov produktu

FUNKCIE
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Svaly môžu byť po cvičení stuhnuté a bolestivé a končatiny sa môžu cítiť ťažké a slabé.
Príčina spočíva vo „fascii“ - fascia je mäkké tkanivo (blanitý obal svalov), ktoré obklopuje a spája svaly a šľachy.
Intenzívne cvičenie, nedostatočné naťahovanie a uvoľnenie svalov alebo zlé držanie tela môže spôsobiť skrátenie
alebo pretrhnutie a poškodenie fascií a svalov. Môže tiež znížiť pohyblivosť kĺbov a spôsobiť „oneskorený nástup
svalovej bolesti“.
Produkt MISURA MB4 hĺbkovo uvoľňuje fascie, čím zmierňuje pocit napätia a bolesti. Masážny prístroj MISURA
uvoľňuje hlboké svaly silnou vysokofrekvenčnou vibračnou stimuláciou, preniká do fascií, rýchlo odbúrava
kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení, uvoľňuje napäté a stuhnuté svalové tkanivo. Masírovaním uzlových bodov
a svalov sa predchádza vzniku svalových zrastov, zmierňuje sa únava a bolesť a celkovo sa zmierňujú svalové
ťažkosti.
Ručný masážny prístroj MISURA MB4 je pokročilé masážne zariadenie. Vykonáva hlbokú a silnú vibračnú
stimuláciu, uvoľňuje fascie, odstraňuje stuhnutosť a napäté svaly, čo prináša nasledujúce výhody:









Urýchľuje rast svalov.
Posilňuje pružnosť svalov.
Pomáha urýchliť regeneráciu svalov.
Uvoľňuje a znižuje obsah kyseliny mliečnej v tele.
Zlepšuje a rozširuje rozsah pohybu.
Znižuje bolesť spojenú s poškodením mäkkých tkanív.
Znižuje výskyt oneskoreného nástupu svalovej bolesti.
Zlepšuje prietok krvi.

VÝHODY
4

Moderný čistý dizajn v tvare T
Tenká, inovatívna a ergonomická protišmyková rukoväť
umožňuje pohodlné uchopenie a jednoduchú manipuláciu so zariadením.
Atraktívnosť výrobku podčiarkuje vysokokvalitný kovový dizajn, ktorý umocňujú
čisté línie v tvare písmena T.
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Veľká sila priamo do hĺbky tela
Vďaka presnému vnútornému vyváženiu má MISURA MB4 výkon až 2800 otáčok za
minútu pri veľmi nízkej spotrebe energie. Tento silný zdroj energie zasahuje svalové
skupiny až do hĺbky 6 mm. Rýchlo rozpúšťa kyselinu mliečnu, ktorá vzniká pri fyzickej
námahe, napína každú svalovú bunku a prináša úľavu hlboko do celého tela.
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Štvorstupňová frekvenčná konverzia a technológia inteligentného snímača tlaku
Zariadenie je vedecky navrhnuté s ohľadom na špecifické potreby používateľa.
Variabilná štvorstupňová frekvenčná konverzia a inteligentný vibračný režim snímania
tlaku sa dokonale prispôsobujú individuálnym potrebám používateľov. Či už ide
o každodennú, upokojujúcu a relaxačnú masáž, alebo o profesionálnu starostlivosť,
ktorá si vyžaduje hlbokú a intenzívnu masáž, vždy nájdete tú správnu amplitúdu.

Tichý prevádzkový režim. Vychutnajte si chvíľu relaxu
Špičkový bezkartáčový motor je vybavený novou generáciou technológie
redukcie hluku, ktorá reguluje hluk na úroveň iba 35 decibelov. To zaručuje
tichú prevádzku všade tam, kde sa rozhodnete stroj používať. Či už
v telocvični, šatni alebo napríklad v tichu kancelárie či domova. V tichu
nechajte únavu opadnúť a doprajte svojmu telu a mysli uvoľnenie
a pokojnú relaxáciu.
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Dlhšia výdrž batérie. Funkcie powerbanky pre váš mobilný telefón
Masážny prístroj MISURA MB4 je vybavený lítiovou batériou s kapacitou 2000 mAh na uchovávanie energie
s výdržou až 4 hodiny. Úplné nabitie batérie trvá približne 3 hodiny. Vďaka jedinečnej konštrukčnej technológii
dosahuje zariadenie vysoký výkon pri minimálnej spotrebe energie.

Vďaka tejto jedinečnej funkcii je MISURA MB4 ideálnym zariadením na cesty.
Funkcia inteligentného vypnutia
Doba používania masážneho prístroja sa líši podľa jednotlivých častí tela.
Aby sa zabránilo príliš dlhému času masáže jednej časti tela a možnému
poškodeniu svalov a kostí, je masážny prístroj vybavený funkciou
inteligentného vypnutia. Po 10 minútach nepretržitého používania
sa automaticky zastaví. To chráni vaše telo a predĺžiť životnosť stroja.

2000mAh
4 hodiny
Nabíjačka USB-C
DV 5V/1A

SK

Masážny prístroj MISURA MB3 možno nabíjať pomocou bežného telefónneho adaptéra USB-C alebo adaptéra
DV 5V/1A (nie je súčasťou dodávky). Okrem toho možno zariadenie používať ako powerbanku na nabíjanie
mobilných telefónov (táto funkcia sa nevzťahuje na produkty Apple).
VAROVANIE: Vždy používajte adaptér s maximálnym výstupným prúdom 1A!
V opačnom prípade môže dôjsť k zničeniu zariadenia.
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Vhodné pre každého vďaka variabilnému nastaveniu
Naša MISURA MB4 je vhodná pri bolestiach chrbta, ramien a krku spôsobených
dlhodobým sedením v kancelárii, nosením ťažkých predmetov a cestovanie
na dlhé vzdialenosti. Je vhodný aj pre športovcov. Prístroj MISURA MB4 je
vynikajúcim doplnkom starostlivosti o zdravie, na uvoľnenie stuhnutých svalov,
relaxáciu a regeneráciu a formovanie postavy.

Ľahký, kompaktný a ideálny na cesty
Masážny prístroj MISURA MB4 váži iba 0,55 kg a je veľmi prenosný
a napriek tomu si zachováva svoj výkon. Ľahko sa zmestí do každej
batožiny, a tak môže byť vaším partnerom na cestách. Zážitok z masáže
si tak môžete vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek.

SNADNÁ OBSLUHA
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PREPÍNATEĽNÁ ÚROVEŇ RÝCHLOSTI
Po zapnutí masážneho prístroja možno krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia prepínať úroveň rýchlosti..
SMART MODE (inteligentná technológia snímania tlaku)

Po cykle 1., 2., 3. a 4. prevodového stupňa preradíte na prevodový stupeň 0. V tomto čase je k dispozícii len funkcia
napájania, vibrácie nie sú k dispozícii.

Krátkym stlačením prepnete prepínač a nastavenie frekvencie

Indikátor batérie a štyri nastavenia rýchlosti
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1. stupeň rýchlosti s jedným svetelným indikátorom, štartovacia rýchlosť je 1 200 ot/min, masážna rýchlosť je 1 500 ot/min.
2. prevodový stupeň s dvoma kontrolkami, otáčky pri rozjazde sú 1 200 ot/min, masážne otáčky sú 2 200 ot/min.
3. prevodový stupeň s tromi kontrolkami, otáčky pri rozjazde sú 1 200 ot/min, masážne otáčky sú 2 800 ot/min.
4. prevodový stupeň so štyrmi kontrolkami, štartovacia rýchlosť je 1 200 ot/min, masážna rýchlosť sa reguluje podľa
tlaku v rozsahu 1 500, 2 200 až 2 800 ot/min. S touto prevodovkou môžete využívať rýchlosť 1., 2. a 3. prevodového
stupňa a nemusíte prepínať jeden po druhom, je to veľmi pohodlné.

NABÍJANIE
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Pred prvým použitím batériu úplne nabite približne na 4 hodiny.
Pripojte DC adaptér (5V/1A) k nabíjaciemu portu a pripojte kábel nabíjačky do zásuvky.
P
o pripojení adaptéra začne na zariadení blikať zelená kontrolka LED,
ktorá signalizuje aktívne nabíjanie.
P
lné nabitie je indikované, keď zelená LED prestane blikať
a začne svietiť trvalo.
Batériu je možné kedykoľvek dobiť na ľubovoľnej úrovni nabitia.
N
eodporúča sa úplne vybíjať batériu. Úplné vybitie batérie
výrazne skracuje jej životnosť.
V
ybíjanie batérie je signalizované rýchlejším blikaním zelenej LED
počas prevádzky a skrátením času prevádzky z 10 minút na menej.
P
riemerná výdrž batérie je až 4 hodiny pri rýchlosti prvého stupňa.
Pri používaní vyšších rýchlostí sa znižuje výdrž batérie.

NABÍJANIE

RADY
Zariadenie by malo byť plne nabité, aj keď sa nepoužíva. To pomáha predĺžiť životnosť batérie
zariadenia. Batéria vydrží na plné nabitie približne 2 roky. Odporúčame však kontrolovať batériu
každých šesť mesiacov a v prípade potreby ju dobiť do plnej kapacity.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
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Zariadenie vyčistite mierne navlhčenou utierkou a potom ho osušte mäkkou handričkou.
Skladujte na suchom, dobre vetranom a ľahko prístupnom mieste. Neukladajte na seba.
Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas, mali by ste ho každých šesť mesiacov rozbaliť, skontrolovať a dobiť.
Výrobok je vhodný na prepravu autom, vlakom, loďou a letecky.
V
ýrobok by sa mal počas prepravy skladovať tak, aby nebol vystavený silným vibráciám, nárazom, prevráteniu,
klesanie a nadmerná vlhkosť.

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb, musí sa tento výrobok používať
v súlade s nasledujúcimi pokynmi.













Používajú len dospelí.
P
oužívajte len na suchom čistom povrchu tela alebo na oblečení jemným stláčaním a pohybom po tele približne
60 sekúnd v každej oblasti.
M
asážny prístroj používajte len na mäkké telesné tkanivo podľa potreby bez toho, aby ste spôsobili bolesť alebo
nepohodlie.
Nepoužívajte ho na hlavu ani na tvrdé alebo kostnaté časti tela.
Používajte hlavice, ktoré majú najlepší požadovaný účinok na konkrétnu svalovú oblasť.
M
odriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo použitý tlak. Často kontrolujte ošetrované
oblasti a pri prvom náznaku bolesti alebo nepohodlia zariadenie okamžite zastavte.
P
rsty, vlasy alebo iné časti tela držte v dostatočnej vzdialenosti od hriadeľa a zadnej časti aplikátora, pretože by
mohlo dôjsť k otlačeniu.
Do vetracích otvorov masážneho prístroja nevkladajte žiadne predmety.
N
eponárajte zariadenie do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala do ventilačných otvorov masážneho zariadenia.
Chráňte zariadenie pred pádom alebo nesprávnym použitím.
P
red každým použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte. Do jednotlivých komponentov masážneho
prístroja nijako nezasahujte ani ich nemeňte.
Nikdy nenechávajte masážny prístroj bez dozoru, keď sa používa alebo nabíja.












UPOZORNIENIA
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Zariadenie neponárajte do vody.
Chráňte pred kvapalinami a zdrojmi tepla.
C
hráňte vetracie otvory pred prachom a malými
predmetmi.
N
eodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte
zariadenie opravovať sami. Akýkoľvek zásah do
konštrukcie výrobku bude mať za následok stratu
záruky na tento výrobok.
N
epoužívajte ho nepretržite dlhšie
ako jednu hodinu.
P
red ďalším použitím nechajte zariadenie
odpočívať aspoň 30 minút.
P
o nabití alebo pred použitím odpojte nabíjačku
od batérie zariadenia.
N
ezraňujte sa. Ak si nie ste istí vhodnosťou
používania zariadenia, poraďte sa so svojím
lekárom.
V
ýrobok používajte len v súlade s návodom
na použitie uvedeným v príručke k výrobku.

Bez predchádzajúceho súhlasu lekára nepoužívajte
masážne prístroje ani žiadne vibračné zariadenia,
ak sa vás týka niektorá z nasledujúcich možností:
Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, ako je
neuropatia alebo poškodenie sietnice, srdcová slabosť,
nedávna operácia, epilepsia a migréna, hernia disku,
spondylolistéza alebo spondylóza, nedávna výmena kĺbu
alebo vnútromaternicové teliesko, kovové čapy alebo
platničky alebo akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie.
Krehké osoby alebo deti by mali byť pri používaní vibračného
zariadenia v sprievode dospelej osoby. Tieto kontraindikácie
neznamenajú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné
zariadenia, ale najprv sa poraďte s lekárom. Prebiehajúci
výskum účinkov vibračného cvičenia na špecifické zdravotné
poruchy pravdepodobne povedie k skráteniu zoznamu
uvedených kontraindikácií. Praktické skúsenosti ukázali,
že zaradenie vibračných cvičení do liečebného plánu
sa odporúča vo viacerých prípadoch. Cvičenia sa musia
vykonávať na základe odporúčania a s pomocou lekára
alebo iného odborníka alebo fyzioterapeuta.
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VAROVANIA

ZÁRUKA
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Záruka platí od okamihu zakúpenia. Ak výrobok zlyhá z dôvodu materiálových chýb
alebo procesu navrhovania do 24 mesiacov, spoločnosť bezplatne opraví alebo vymení chybné diely,
alebo nahradiť novými výrobkami, s výnimkou nasledujúcich prípadov:






nesprávne používanie alebo poškodenie zariadenia spôsobené prepravou.
Neoprávnená demontáž alebo oprava tohto zariadenia.
Nedodržanie návodu na použitie.
Výrobok je poškodený v dôsledku neobvyklého prostredia skladovania alebo údržby zákazníkom
Ak nie je predložený doklad o kúpe, spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť záruku.

PRÁVNE ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI
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Musíte mať viac ako 18 rokov. Ak pocítite silnú bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie používať.
Každý cvičebný program vrátane tohto môže viesť k zraneniu. Pred začatím tohto alebo akéhokoľvek iného
cvičebného alebo terapeutického programu sa poraďte s lekárom. Výrobcovia, distribútori, dodávatelia
a predajcovia sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek straty v súvislosti s informáciami, ukážkami cvičení
alebo pokynmi uvedenými v tomto dokumente.
Copyright 2021. MISURA Store Ltd. 24-mesačná obmedzená záruka. Platia zmluvné podmienky.
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Ak trpíte niektorým zo stavov uvedených v časti Upozornenia, pri používaní lieku MISURA MB4 sa vždy poraďte
so svojím lekárom.
Spoločnosť MISURA Store s.r.o. nie je licencovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vyhlasuje, že nemá
žiadne odborné znalosti v oblasti diagnostiky, vyšetrovania alebo liečby zdravotných ťažkostí akéhokoľvek druhu
alebo určovania účinku konkrétneho cvičenia alebo terapie na akýkoľvek zdravotný stav. Pri účasti na akomkoľvek
cvičení alebo terapii existuje možnosť fyzického zranenia. Ak sa zapojíte do takéhoto cvičenia alebo terapie,
súhlasíte s tým, že tak robíte na vlastné riziko, dobrovoľne sa zúčastňujete na týchto aktivitách, a tým na seba
preberáte všetko riziko úrazu. Týmto zároveň súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkých známych alebo neznámych
nárokov voči spoločnosti MISURA Store s.r.o. vyplývajúcich z nedbanlivosti.

OTÁZKY A ODPOVEDE
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Otázka 1: Ako masážny prístroj funguje?
Odpoveď: MISURA MB4 uvoľňuje fascie a stuhnuté a napäté svaly. Vďaka stimulácii hlbokých a silnými vibráciami
uvoľňuje napäté mäkké tkanivá, podporuje krvný obeh a rýchlo rozpúšťa kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení,
čo výrazne skracuje čas regenerácie svalov. Zároveň dokáže odstrániť bolesť, znížiť svalovú adhéziu, zmierniť zápal
tkaniva, urýchliť hojenie rán a predchádzať športovým zraneniam.
Otázka 2: Môžem vymeniť batériu? Ako správne používať batériu? Aká je výdrž batérie?
Odpoveď: Zariadenie používa vysoko kvalitné lítiové batérie 18650. Batéria je nabíjateľná, a preto ju nemožno
vymeniť samostatne. Batériu nerozoberajte ani nevymieňajte bez pomoci technika. Prevádzkový čas po úplnom
nabití je až 4 hodiny. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, majte na pamäti nasledujúce informácie:
1. Pred prvým použitím batériu nabíjajte 4 hodiny, aby sa batéria úplne nabila.
2. Keď je batéria vybitá na 90 %, je potrebné ju dobiť.
3. Keď výrobok nepoužívate, úplne ho nabite.
V prípade pretrvávajúcich problémov s batériou sa obráťte na technickú podporu na adrese www.misura.shop.
Otázka 3: Masážne prístroje na trhu vyzerajú podobne. Ako môžem porovnať sily, ktoré ovplyvňujú hlbšie
stimuláciu? Aká je amplitúda? Aká je hĺbka amplitúdy?
Odpoveď: MISURA MB4 je vynikajúca pištoľ na hĺbkovú masáž. Je vybavený otočným duálnym ložiskom, ktoré
poskytuje silnú a ostrú silu. Vysokorýchlostné impulzy s rýchlosťou 2 800 otáčok za minútu dokážu preniknúť do
svalových skupín až do hĺbky 6 mm a rýchlo odbúravajú kyselinu mliečnu vznikajúcu po cvičení, čím vám poskytnú
príjemný zážitok priamo v hĺbke svalov.

Otázka 4: Ako sa správne vkladá príslušenstvo do zariadenia? Aké sú odporúčania pre rôzne príslušenstvo?
Odpoveď: Masážny prístroj MISURA MB4 obsahuje štyri profesionálne masážne hlavice, ktoré sa prispôsobia každej
časti tela. Jednotlivé masážne hlavice môžete používať podľa vlastných potrieb. Správny spôsob inštalácie masážnej
hlavice: pri ťahaní/inštalácii hlavice ju mierne otáčajte, neťahajte/neinštalujte ju priamo. Konkrétne pokyny nájdete
v našej používateľskej príručke.

Otázka 6: Neznášam hlasné zvuky, aká je úroveň hluku/tlmenia tohto masážneho prístroja?
Odpoveď: Masážny prístroj MISURA MB4 využíva bezkefkový motor vybavený novou generáciou technológie
redukcie hluku do maximálnej hodnoty 35 decibelov. Ponorte svoje telo a myseľ do takmer úplného ticha a užite
si pokojnú chvíľu relaxácie.
Otázka 7: Má tento masážny prístroj funkciu časovania?
Odpoveď: Masážny prístroj MISURA MB4 je vybavený časovou ochranou Smart Shutdown. Po desiatich minútach
nepretržitého používania sa automaticky zastaví. Tým sa zabezpečí bezpečná prevádzka z hľadiska ochrany zdravia
aj životnosti zariadenia.

SK

Otázka 5: Jaké možnosti rychlosti má masážní pistole? Jak správně zvolím rychlost?
Odpoveď: Masážní přístroj MISURA MB4 má čtyři nastavitelné stupně rychlosti, které mohou dosáhnout rychlosti
1 200–2 800 ot./min. Intenzitu masáže si můžete upravit podle svých preferencí frekvence a točivého momentu,
které poskytují úlevu hlubokých tkání svalů. Masáž by neměla být bolestivá, a proto volte frekvenci pulsů tak, aby
vyhovovala Vaší aktuální potřebě.
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Otázka 8: Kedy môžem masážny prístroj používať?
Odpoveď: Záleží na situácii. Masážny prístroj MISURA MB4 používajte pred cvičením na zahriatie a aktiváciu svalovej
vitality. Používanie prístroja MISURA MB3 počas cvičenia môže uvoľniť napäté svaly. Po cvičení použite masážny
prístroj MISURA MB4 na hĺbkovú masáž a relaxáciu, zbavte sa únavy a bolestivosti a rýchlo obnovte vitalitu.
Otázka 10: Tento produkt po zakúpení nefunguje. Aké sú zásady vrátenia tovaru?
Ako môžem kontaktovať výrobcu kvôli záručnej oprave/výmene?
Odpoveď: Ak výrobok zlyhá do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia z dôvodu materiálových alebo konštrukčných
chýb, vymeníme ho za nový výrobok alebo ho bezplatne opravíme.
Ak pre vás môžeme urobiť čokoľvek iné, neváhajte nás kontaktovať: info@misura.shop

