HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
MAGYAR

MB1Pro
MASSZÁZSKÉSZÜLÉK

RÓLUNK
A MISURA minőségi termékekkel támogatja az egészséges életmódot, és ezáltal javítja a felhasználók
életszínvonalát.
A testmozgás és a sportolás kétségtelenül hozzájárul fizikai és szellemi jólétünkhöz. A testmozgást
pihenésnek és a megfeszített izmok alapos ellazításának kell követnie. A mai rohanó világban erre nem
mindig van idő, és az eredmény túlzott izomfáradtság, feszültség és néha akár kellemetlen fájdalom is
lehet.
A MISURA megoldást kínál a MISURA MB1Pro masszírozó formájában. Ez egy kézi masszázskészülék, amely
az izomszövet mélyéig hatoló összpontosított nyomásimpulzusokat alkalmaz. Ezek a nyomásimpulzusok
megszüntetik az izomcsomókat, segítenek az izmok ellazításában, javítják a vérkeringést és gyorsan
növelik a mozgástartományt. A masszírozó megfelelő használata gyorsan lerövidítheti az edzés utáni
regenerálódási időt, miközben csökkenti az izomfeszültséget és az esetleges fájdalmat.
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MISURA – SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁS!

TERMÉKBEVEZETÉS
A MISURA masszázskészüléket fizioterapeuták, gerincterapeuták és ergonómiaprofesszorok
közreműködésével tervezték és fejlesztették ki. Profi sportolókat is meghívtak a termék tesztelésére.
A termék egyedi funkcióit és tulajdonságait folyamatosan tesztelik a készülék optimális teljesítményének
eléréséhez, hogy a vásárlók számára az izomregeneráció és a professzionális masszázsélmény
leghatékonyabb formáját tudják biztosítani.
A MISURA MB1Pro masszázskészülék lüktető rezgéseket használ, amelyek összességében
hozzájárulnak a test általános teljesítményének növeléséhez. A kézi masszírozó készülék kiváló minőségű
alkatrészekből készül és megfelelő mértékű rezgést biztosít.
A kézi masszírozó minden korosztály számára alkalmas. Ideális a test általános teljesítményének
javítására, emellett felgyorsítja a regenerációt, növeli a mozgástartományt, a kényelmet, és ezáltal az
általános közérzetet is javítja.
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Légpárnás fej
Exkluzív szabadalmaztatott
kialakítás, alkalmas a különböző
testrészek csontjaihoz.

Spirál fej
Alkalmas mély szöveti
impulzusokhoz, például
meridiánokhoz, ízületekhez,
tenyérhez, lábfejhez.

Gömbfej
Nagy izomcsoportokhoz
alkalmas, mint az alkarok,
derék, csípő, combok
és a vádli számára.

Lapos fej
Alkalmas a különböző izomrészek
relaxálására és formálására.

Villafej
Alkalmas a nyak, a gerinc,
és az Achilles-ín
masszírozására.

Félíves fej
Alkalmas nyak, gerinc,
Achilles-ín masszírozására

PARAMÉTEREK
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kivehető, cserélhető fejek. Erős húzással eltávolítható
Nagy sebességű kefe nélküli motor
Kézi markolat elemekkel (25,2V DC/-1A)
Tápkapcsoló
Akkumulátor szintjelző LED (kék)
Frekvenciaszint-jelző LED (kék)
DC töltőport

Tétel modellszáma

MB1Pro masszázkészülék

Tétel súlya

1,1 kg
25 × 7,5 × 22 cm
2,3 kg

Csomag mérete

35 × 9,7 × 24,5 cm

Zajszintek

35dB

Akkumulátorok

6 lítium-ion akkumulátor szükséges (tartozék)

Töltési idő

2–3 óra

Az akkumulátor élettartama

8 óra

Automatikus kikapcsolás

Igen

Automatikus kikapcsolási idő

10 perc

Anyagok

ABS, szilikon, habosító stb.

Tartalmazott összetevők

1*Masszázspisztoly, 6*Masszázsfejek, 1*AC adapter, 1*Kézikönyv

Kezelési szintek

Mély ütés, erős nyomás
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Tétel Méretei
Csomag súlya

FUNKCIÓ
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Az izmok merevek és fájdalmasak lehetnek edzés után, a végtagok pedig nehezek és gyengék.
Az ok a „fasciában” rejlik - a fascia egy lágyszövet (izomhüvely), amely körbefedi és összeköti az izmokat
és az inakat. Az intenzív testmozgás, a nyújtás és az izmok lazításának hiánya, illetve a rossz testtartás lerövidülést
vagy szakadást, valamint a fascia és az izmok károsodását okozhatja. Ezenkívül csökkentheti az ízületek
mozgékonyságát és „késleltetett izomfájdalmat“ is okozhat.
A MISURA MB1Pro mélyen ellazítja a fasciát, ezáltal enyhítve a feszültséget és a fájdalmat. A MISURA masszírozó
ellazítja a mély izmokat egy erős, nagyfrekvenciás rezgéses stimuláció segítségével, behatol a fasciába, gyorsan
lebontja az edzés után keletkező tejsavat, ellazítja a feszes és merev izomszövetet. A csomópontok és az izmok
masszírozásával megelőzi az izomtapadásokat, enyhíti a fáradtságot és a fájdalmat, valamint enyhíti az általános
izomkárosodást.
A MISURA MB1Pro kézi masszírozó egy fejlett masszázskészülék. Mélyreható és erőteljes rezgéses stimulációt hajt
végre, ellazítja a fasciát, megszünteti a merevséget és az izmok megfeszülését, ami a következő előnyökkel jár:









Felgyorsítja az izomnövekedést.
Erősíti az izmok rugalmasságát.
Segít felgyorsítani az izmok regenerálódását.
Felszabadítja és csökkenti a tejsavat a szervezetben.
Javítja és kiterjeszti a mozgástartományt.
Csökkenti a lágyrészek károsodásával járó fájdalmat.
Csökkenti a késleltetett izomfájdalom előfordulását.
Javítja a véráramlást.

ELŐNYÖK
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Modern T-alakú kialakítás
A karcsú, innovatív és ergonomikus csúszásgátló fogantyú a készülék
kényelmes fogását és könnyű kezelhetőségét teszi lehetővé.
A termék vonzerejét a kiváló minőségű fémes kialakítás hangsúlyozza, amelyet a
letisztult T-alakú vonalak fokoznak.

Nagy erő közvetlenül a test mélyére
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A pontos belső kiegyensúlyozásnak köszönhetően a MISURA MB1Pro akár 3200
fordulat/perc teljesítményt tud nyújtani, nagyon alacsony energiafogyasztással.
Ez az erőteljes energiaforrás akár 6 mm mélységig érinti az izomcsoportokat.
Gyorsan feloldja a fizikai erőfeszítés során keletkezett tejsavat, megnyújtja az
összes izomsejtet, ami megkönnyebbülést okoz az egész testben.
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Öt sebességfokozat és intelligens nyomásérzékelő technológia
A készüléket tudományosan tervezték, figyelembe véve a felhasználó egyedi
igényeit. A változtatható ötfokozatú frekvencia átalakítás és az intelligens
rezgésnyomás-érzékelő mód tökéletesen alkalmazkodik a felhasználók egyéni
igényeihez. Akár egy mindennapi, nyugtató és pihentető masszázsról, vagy
egy mély szakember általi intenzív masszázsról van szó, mindig megtalálja a
megfelelő fokozatot.

Csendes üzemmód. Élvezze a pihenés pillanatát
A csúcskategóriás kefe nélküli motor új generációs zajcsökkentő
technológiával van felszerelve, amely mindössze 35 decibelre
szabályozza a zajt. Ez garantálja a készülék csendes működését, bárhol
is használja azt. Legyen az edzőterem, öltöző, vagy például az iroda
csendjében, vagy otthon. Hagyja, hogy a fáradtság csillapodjon a
csendben, és adja meg testének és lelkének ezt a békés kikapcsolódást.
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Lítium akkumulátor hosszú, 8 órás üzemidővel
A MISURA MB1Pro masszírozó 2500 mAh-s li-ion akkumulátorral van felszerelve.
Ennek köszönhetően a készülék akár 8 órán keresztül is képes működni.
A gyorstöltővel egy teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe.
A nagy hatékonyságú és energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi azt,
hogy a készüléket első fokozatban körülbelül 36 napig lehessen
folyamatosan használni töltés nélkül (napi 10 perces normál üzemmódban).

Intelligens leállítás funkció

2500mAh
8 óra

2óra
töltés
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A masszírozó használatának időtartama a test különböző részeihez
képest változik. Annak érdekében, hogy elkerülje a túl hosszú
masszázsidőt a test egyik részen, és az izmok és a csontok
esetleges károsodását, a masszírozó Smart Shutdown Time
funkcióval van felszerelve. Automatikusan leáll 10 perc folyamatos
használat után. Ez megvédi a testét és meghosszabbítja
a készülék élettartamát.
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A változtatható beállításoknak köszönhetően mindenki számára alkalmas
MISURA MB1Pro alkalmas a hát-, váll- és nyakfájdalom tüneteinek
kezelésére, amit az irodában való hosszas ülés, a nehéz tárgyak cipelése és a
hosszú utak megtétele okoz. Sportolók számára is alkalmas. A MISURA MB1Pro
készülék kiváló egészségügyi kiegészítő a merev izmok ellazítására,
relaxációra és regenerációra, valamint alakformálásra.

Könnyű, kompakt és ideális utazáshoz
A gumi, az ultrakönnyű üvegszál és a nagy teljesítményű
motor kombinációja biztosítja a termék tömörségét és
meglepően könnyű súlyát. A készüléket és minden tartozékát
egy praktikus vízálló tokban tárolja, amely megvédi a
készüléket a külső hatásoktól és a szennyeződésektől. Ez
lehetővé teszi, hogy a MISURA MB1Pro készüléket mindig
magánál tarthassa, akár utazás közben is.

EGYSZERŰ KEZELÉS
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Miután a készülék teljesen feltöltődött, kapcsolja be a készüléket a Bekapcsolás/Kikapcsolás gomb hosszú
megnyomásával, ekkor a készülék az első sebességi szinten marad, majd egy második rövid megnyomással a
második szintre, egy harmadik rövid megnyomással pedig a harmadik szintre kapcsol. Ugyanígy beállíthatja a
négyes vagy ötös sebességre is. A kék LED-ek világítása jelzi a megfelelő teljesítményszintet. Amikor a a masszázs
befejeződött, nyomja meg ismét hosszan a Bekapcsolás/Kikapcsolás gombot, és kapcsolja ki a készüléket.
Masszírozza a kívánt testrészt a megadott sebességgel, és szükség szerint alkalmazza a nyomást. Fontos kiemelni,
hogy termékünk rendelkezik egy beépített Smart Shutdown rendszerrel, amely 10 perc működés után automatikusan
kikapcsolja a készüléket. Ez nagyszerű védelem a teste számára, illetve ez a készüléket is védi.
Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot/röviden a frekvencia beállításához
Akkumulátorjelző

5 Sebesség frekvenciajelző
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TÖLTÉS
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Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort körülbelül 2 órán keresztül.
C satlakoztassa az egyenáramú adaptert a töltőporthoz, és csatlakoztassa a

töltőkábelt a fali aljzatba.
A z akkumulátor LED-csíkjai mutatják az akkumulátor töltöttségi

szintjét és jelzik az aktív töltést.
Ha az akkumulátor csatlakoztatva van, a készülék LED-jei

villogva jelzik az akkumulátor állapotát és az aktív töltést.
A teljes töltöttséget az jelzi, ha az összes LED

megszűnt villogni, és folyamatosan világít.
Az akkumulátor bármikor, bármilyen töltöttségi szinten újratölthető.
Nem ajánlott az akkumulátort teljesen lemeríteni a piros LED szintre, mivel ez

jelentősen lerövidíti annak élettartamát.
A z akkumulátor átlagos élettartama az első fokozat sebességétől függően akár 8 óra is

lehet. Az akkumulátor élettartama csökken, ha magasabb sebességfokozatot használ.
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FELTÖLTÉS

TIPPEK
A készüléket használaton kívül is teljesen feltöltve kell tartani. Ez segít meghosszabbítani a készülék
akkumulátorának élettartamát. Az akkumulátor körülbelül 2 évig bírja teljes feltöltéssel. Javasoljuk
azonban, hogy félévente ellenőrizze az akkumulátort, és szükség esetén töltse fel teljesen.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
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Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves törölközővel, majd szárítsa meg egy puha ruhával.
Tároláshoz vagy utazás közben használja a termékhez mellékelt táskát.
Száraz, jól szellőző és könnyen hozzáférhető helyen tárolja. Ne pakoljon rá.
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor félévente ki kell csomagolni, ellenőrizni és feltölteni.
A termék alkalmas autóval, vonattal, hajóval és légi úton történő szállításra.
A terméket szállítás közben úgy kell tárolni, hogy ne legyen kitéve erős rezgésnek, ütközésnek, borulásnak,

leejtésnek és túlzott páratartalomnak.
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
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Az áramütés, tűz vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket az
alábbi utasításoknak megfelelően kell használni.
 Csak felnőttek használhatják.
 
C sak száraz, tiszta testfelületen vagy ruházaton használja, gyengéden nyomva és mozgatva a testet kb. 60
másodpercig minden egyes területen.
 
A masszírozót csak a lágy testszöveteken használja szükség szerint, anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget
okozna.
 Ne használja a fejen vagy a test kemény vagy csontos területein.
 Azokat a fejeket használja, amelyek a legjobb kívánt hatást fejtik ki az adott izomterületre.
 
Zúzódások előfordulhatnak, függetlenül a vezérlés beállításától vagy az alkalmazott nyomástól. Ellenőrizze a
gyakran kezelt területeket, és a fájdalom vagy kellemetlen érzés első jelére azonnal állítsa le a készüléket.
 Tartsa távol az ujjakat, a hajat vagy más testrészeket az eszköz szárától és hátuljától, mert becsípődhetnek.
 Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszírozó szellőzőnyílásaiba.
 Ne helyezze a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy víz jusson a masszírozó készülék szellőzőnyílásaiba.
 Védje a készüléket a leeséstől vagy a helytelen használattól.
 
Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort. A masszírozó készülék egyes
alkatrészeit semmilyen módon ne babrálja meg, illetve ne változtassa meg.
 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a masszírozót használat vagy töltés közben.

FIGYELMEZTETÉSEK

MEGJEGYZÉS
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Ne használjon masszázsberendezést vagy bármilyen
vibrációs eszközt orvosa előzetes jóváhagyása nélkül,
ha az alábbiak bármelyike vonatkozik Önre:
Terhesség, cukorbetegség szövődményekkel, mint pl.
neuropátia vagy retinakárosodás, szívgyengeség, nemrégiben
végzett műtét, epilepszia és migrén, porckorongsérv,
spondylolisthesis vagy spondylosis, nemrégiben végzett
ízületi csere vagy spirál, fémtüskék vagy lemezek,
vagy bármilyen, az Ön fizikai egészségére vonatkozó
aggodalom. Törékeny egyéneknek vagy gyermekeknek a
vibrációs berendezések használata során felnőtt jelenléte
szükséges. Ezek az ellenjavaslatok nem jelentik azt, hogy
nem használhat vibrációs vagy edzőkészüléket, de előbb
konzultáljon orvosával. Folyamatban lévő kutatások a
hatásokról a rezgésgyakorlatoknak az egyes egészségügyi
rendellenességekre gyakorolt hatása valószínűleg a fent
felsorolt ellenjavaslatok listájának lerövidüléséhez vezet majd.
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs
gyakorlatok beépítése a kezelési tervbe számos esetben
ajánlott. A gyakorlatokat orvos vagy más szakorvos vagy
fizioterapeuta tanácsára és segítségével kell végezni.
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 Ne merítse a készüléket víz alá.
 Védje meg folyadékoktól és a hőforrásoktól.
 
Védje a szellőzőnyílásokat a portól és apró
tárgyaktól.
 
Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja
meg saját maga megjavítani a készüléket. A
termék kialakításával kapcsolatos bármilyen
beavatkozás esetén a termékre vonatkozó
garancia érvényét veszti.
 
Ne használja folyamatosan egy óránál hosszabb
ideig.
 
Hagyja a készüléket legalább 30 percig pihenni,
mielőtt újra használná.
 
Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt a
készülék akkumulátorából.
 
Ne okozzon magának sérülést. Forduljon
orvosához
ha bizonytalan a készülék használatának
alkalmasságát illetően.
 
A terméket csak a termék kézikönyvében található
használati utasításoknak megfelelően használja.

GARANCIA
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A garancia a vásárlás időpontjától kezdődik. Ha a termék anyaghiba miatt, vagy tervezési folyamat során
24 hónapon belül meghibásodik, a Társaság ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket, illetve új
termékre cseréli azt, kivéve az alábbi esetekben:






A berendezés helytelen használata vagy a szállítás során keletkezett sérülések.
A berendezés jogosulatlan szétszerelése vagy javítása.
A használati utasítás figyelmen kívül hagyása.
A termék az ügyfél szokatlan tárolási vagy karbantartási környezete miatt sérült meg.
Ha a vásárlásról szóló igazolás nem kerül benyújtásra, a vállalat fenntartja a jogot a garancia megtagadására.

JOGI NYILATKOZAT
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Ha Ön a Figyelmeztetések részben felsorolt bármelyik betegségben szenved, a MISURA MB3 használata esetén
mindig forduljon orvosához.
A MISURA Store s.r.o. nem minősül engedélyezett egészségügyi szolgáltatónak, és kijelenti, hogy nem rendelkezik
szakértelemmel semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálásában, kivizsgálásában vagy kezelésében, illetve
semmilyen konkrét gyakorlat hatásának meghatározásában, vagy egészségügyi állapotra vonatkozó terápiában.
Bármilyen gyakorlaton vagy terápián való részvétel esetén fennáll a fizikai sérülés lehetősége. Ha Ön részt vesz
ilyen gyakorlatban vagy terápiában, beleegyezik, hogy ezt saját felelősségére teszi, önként vesz részt ezekben a
tevékenységekben, és ezáltal vállalja a sérülés kockázatát. Ezzel Ön beleegyezik abba is, hogy felmenti a felelősség
alól minden ismert vagy ismeretlen, a MISURA Store s.r.o.-val szembeni követelést, ami a termék gondatlan vagy
helytelen használatából ered.

Szerzői jog 2021. MISURA Store Kft, 24 hónap korlátozott garancia. Általános Szerződési Feltételek érvényessége.
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Legalább 18 évesnek kell lennie. Ha erős fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a
készülék használatát. Bármilyen edzésprogram, beleértve ezt is, sérülést okozhat. Forduljon orvoshoz, mielőtt
elkezdené ezt vagy bármilyen edzés- vagy terápiás programot. A gyártók, forgalmazók, beszállítók és kereskedők
kizárnak minden felelősséget az itt található információkkal, gyakorlatbemutatókkal vagy utasításokkal
kapcsolatos károkért.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
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1. kérdés: Hogyan működik a masszírozó?
V: A MISURA MB1Pro masszázskészülék ellazítja a fasciát, valamint a merev és feszes izmokat. A mély és erős
rezgések stimulációjának köszönhetően ellazítja a feszes lágy szöveteket, elősegíti a vérkeringést és gyorsan feloldja
az edzés után keletkező tejsavat, ami jelentősen csökkenti az izmok regenerálódási idejét. Ugyanakkor megszünteti
a fájdalmat, csökkenti az izomtapadást, mérsékli a szöveti gyulladást, gyorsítja a sebgyógyulást és megelőzi a
sportsérüléseket.
2. kérdés: Ki tudom cserélni az akkumulátort? Hogyan használhatom megfelelően az akkumulátort?
Mennyi az akkumulátor élettartama?
V: A készülék kiváló minőségű 18650 lítium akkumulátorokat használ. Az akkumulátor újratölthető, ezért külön nem
cserélhető. Ne szerelje szét vagy cserélje ki az akkumulátort szakember segítsége nélkül.
Az üzemidő teljes feltöltés után akár 8 óra is lehet. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében
tartsa szem előtt a következőket:
1. Az első használat előtt töltse az akkumulátort 2 órán keresztül, hogy teljesen feltöltődjön.
2. Ha az akkumulátor 90 %-ban kimerült, újra kell tölteni.
3. Ha a terméket nem használja, töltse fel teljesen.
Tartós akkumulátorproblémák esetén forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz a www.misura.shop címen.
3. kérdés: A piacon kapható masszírozók hasonlóan néznek ki. Hogyan hasonlíthatom össze a mélyebb
stimulációra ható erőket? Mekkora a kilengés? Mekkora a kilengés mélysége?
V: A MISURA MB1Pro egy kiváló mélyszöveti masszázspisztoly. Forgó kettős csapágyazású kialakítással rendelkezik,
amely erős és éles erőt biztosít. A nagy sebességű impulzusok 3.200 fordulat/perc alatt akár 12 mm
mélyre is behatolnak az izomcsoportokba, és gyorsan lebontják az edzés után keletkező tejsavat, ezáltal kellemes
élményt nyújt közvetlenül az izmok mélyén.

4. kérdés: Hogyan kell helyesen behelyezni a tartozékokat a készülékbe? Milyen ajánlások vannak
a különböző tartozékokhoz?
V: A MISURA MB3 hat professzionális masszázsfejet tartalmaz, amelyek a test minden részéhez alkalmazkodnak.
A megfelelő masszázsfejeket saját igényeinek megfelelően használhatja. A masszázsfej beszerelésének megfelelő
módszere: húzza/szerelje fel a fejet, miközben a masszázsfejet kissé elfordítja a húzáshoz/felszereléshez, ne
húzza/szerelje fel közvetlenül. Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvünket a konkrét utasításokért.
5. kérdés: Milyen sebességi beállításokkal rendelkezik a masszírozó? Hogyan tudom kiválasztani a megfelelő
sebességet?
V: A masszázs intenzitását az Ön által preferált frekvencia és nyomaték szerint állíthatja be, ami mélyszöveti
izomlazítást biztosít. A masszázsnak nem kell fájdalmasnak lennie, ezért válassza ki az aktuális igényeinek
megfelelő impulzusfrekvenciát.

7. kérdés: Van ennek a masszírozónak időzítő funkciója?
V: A MISURA MB1Pro masszírozó intelligens kikapcsolási időzítéssel van felszerelve. Tíz perc folyamatos használat
után automatikusan leáll. Ez biztosítja a biztonságos működést, mind az egészségvédelem, mind a készülék
élettartamának szempontjából.
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6. kérdés: Nem bírom a hangos zajokat, milyen zaj/csillapítási szintje van ennek a masszírozónak?
V: A MISURA MB1Pro masszírozó egy új generációs zajcsökkentő technológiával felszerelt, kefe nélküli motort
használ, amely legfeljebb 35 decibelig terjedő zajcsökkentéssel rendelkezik. Merüljön el szinte zajtalanul testével és
elméjével, és élvezze a relaxáció békés pillanatait.
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8. kérdés: Mikor használhatom a masszírozót?
V: Ez a helyzettől függ. Használja a MISURA MB1Pro masszírozót edzés előtt, hogy bemelegítsen és aktiválja az
izmok erejét. A MISURA MB1Pro használata edzés közben ellazíthatja a feszes izmokat. Edzés után használja a
MISURA MB1Pro masszírozót a mélymasszázshoz és relaxáláshoz, a fáradtság és a fájdalmak megszüntetéséhez és
az erőnlét gyors helyreállításához.
9. kérdés: A masszírozóhoz tartozik tok? Milyen nehéz? Könnyű szállítani?
V: A MISURA MB1Pro masszírozó mindössze 1,05 kg súlyú, és egy kiváló minőségű, ergonomikus és vízálló tokban
kerül forgalomba, így könnyen hordozható. Bárhová magával viheti, és bármikor élvezheti az új, professzionális
masszázs élményét.
10. kérdés: Ez a termék nem működik a vásárlás után. Mi a visszatérítési irányelv? Hogyan léphetek
kapcsolatba a gyártóval garanciális javítás/csere ügyében?
V: Ha a termék a vásárlástól számított 24 hónapon belül anyag- vagy konstrukciós hiba miatt meghibásodik, új
termékre cseréljük vagy ingyenesen megjavítjuk azt.
Ha bármi másban is tudunk segíteni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal: info@misura.shop.

Köszönjük a vásárlást.
Szükség esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:
Gyártó/importőr:
MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

@SHOPMisura

@misura_shop

@MISURA

Nem vállalunk felelősséget az esetleges tipográfiai hibákért.

