
Bezdrátová multi-přístrojová nabíječka

Kód produktu: MD-CHRGR-PKG-EU
Balení obsahuje:
Bezdrátová multi-přístrojová nabíječka, síťový adaptér

Bezdrátová nabíječka pro přístroje Theragun PRO, Theragun Elite a Wave Roller
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OMEZENÁ ZÁRUKA
Nabíjecí stojan má záruku 1 rok. Záruka se nevztahuje na poškození, za 
které se považují i opravy provedené jinou osobou než oprávněným 
pracovníkem společnosti Theragun. Záruka se nevztahuje na nesprávné 
použití, běžné opotřebení, nedostatečnou údržbu a nehody způsobené 
pádem a podobně. Podrobné informace o záruce najdete na 
www.therabody.com/warranty. V případě záležitostí týkajících se záruky 
nás kontaktujte e-mailem na info@rehasport.cz. 

Pro více informací o Theragunu navštivte: www.rehasport.cz/theragun.

Pro více informací o praktickém využití si stáhněte  na App Store či Google PlayTherabody App
nebo shlédněte video návody na https:// www.rehasport.cz/videonavody-theragun/.

Pokud pro Vás tyto informace nejsou dostačující nebo byste se chtěli dozvědět více,  můžete navštívit
vzdělávací kurz „ ”. Termíny kurzů sledujte na: Terapeutické využití Theragunu
www.rehasport.cz/theragun-kurz.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

POUŽITÍ
Nabíjení Theragun PRO nebo Theragun Elite:
 1. Připojte napájecí adaptér do portu bezdrátového nabíjecího stojanu.
2. Vypněte přístroj.
3. Položte přístroj levou stranou na plochu bezdrátového nabíjecího stojanu. 
     Plocha nabíječky je vytvarovaná pro položení přístroje.
4. Po správném připojení se rozsvítí LED kontrolka nabíjecího stojanu.
5. Přístroj je plně nabitý, když je ikona baterie na OLED displeji zařízení plná.
6. Theragun PRO/Elite může zůstat na bezdrátovém nabíjecím stojanu
     i po úplném nabití přístroje.
Nabíjení Wave Rolleru:
1. Připojte napájecí adaptér do portu bezdrátového nabíjecího stojanu.
2. Vypněte přístroj.
3. Položte přístroj na plochu bezdrátového nabíjecího stojanu. Strana s ovládacími
     tlačítky by měla směřovat nahoru.
4. Po správném připojení se rozsvítí LED kontrolka nabíjecího stojanu.
5. Wave Roller je plně nabitý, když kontrolka baterie svítí nepřerušovaně zeleně.
6. Wave Roller může zůstat na bezdrátovém nabíjecím stojanu i po úplném  nabití.

Nabíjecí stojan neumožňuje nabíjení více přístrojů současně.  



Bezdrátový multi-přístrojový nabíjecí stojan pro snadné nabíjení přístrojů 
Theragun PRO, Theragun Elite a Wave Roller. Bezdrátové nabíjení umožňuje 
rychlou manipulaci s přistrojem, který může zůstat ve stojanu, i když je plně nabitý. 
Přístroj není součástí balení.

4. NABÍJECÍ MÍSTA. Nabíjecí stojan by měl být používán v zastřešeném prostoru  
a v dobře větraném a suchém prostředí. Nepoužívejte nabíjecí stojan venku, 
v koupelně či do vzdálenosti 3 m od vany, umyvadla nebo bazénu. Nepoužívejte 
nabíjecí stojan ani přístroj na mokrém povrchu a nevystavujte je vlhkosti, dešti ani 
sněhu. Nepoužívejte v přítomnosti výbušných složek (hrozí zvýšené riziko požáru).
5. NABÍJENÍ. Nevytahujte nabíjecí stojan ze zásuvky za kabel, snížíte tím riziko 
poškození elektrické zásuvky a kabelu. Nepřenášejte za kabel. Chraňte kabel před 
teplem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte nabíjecí stojan, pokud je kabel 
poškozen. Poškozený nabíjecí stojan okamžitě vyměňte. Neroztahujte kabel a 
nevystavujte jej tlaku. Umísťujte kabel mimo vyhřívané plochy. Nemanipulujte 
s nabíjecím stojanem, jeho konektorem, kabelem nebo přístrojem pokud máte 
vlhké ruce.
6. ODPOJTE ZE ZÁSUVKY. Pokud nabíjecí stojan právě nepoužíváte, odpojte ho 
ze zásuvky. Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby nebyl vystaven poškození 
nebo tlaku. 
7. NIKDY NEZAPALUJTE přístroj, nabíjecí stojan nebo součástky. Při spalování 
vznikají toxické výpary a plyny.
8. NENIČTE. Nepoužívejte nabíječku, přístroj ani nabíjecí stojan, který byl 
vystaven prudkému nárazu, přejetí vozem, spadl nebo byl jinak poškozen.
9. USKLADNĚNÍ. Skladujte na chladném, suchém místě při teplotách 0-40°C. 
Neskladujte na místech, kde mohou teploty překročit 40°C, jako například na 
přímém slunečním záření, v autě, v železných budovách a úložných prostorech 
během léta.
10. NEROZEBÍREJTE. Demontáž a nesprávné opětovné sestavení mohou vést 
k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru. Záruka je neplatná, 
pokud byl nabíjecí stojan či přístroj rozmontován nebo z něj byly odstraněny
nějaké součástky. Pokud je přístroj nebo nabíjecí stojan poškozen, kontaktujte 
společnost Rehasport Trade s.r.o.
11. SERVIS. Pokud nabíjecí stojan nefunguje správně, pokud došlo k ostrému 
nárazu nebo pádu, poškození, ponechání v exteriéru nebo pádu do vody, přístroj 
ani příslušenství nepoužívejte a kontaktujte společnost Rehasport Trade s.r.o. 
zasláním emailu na info@rehasport.cz ohledně opravy nebo servisu. Nepokou-
šejte se sami opravit nebo demontovat, riziko elektrického výboje a požáru.
12. NEPOUŽÍVEJTE PŘI KOUPÁNÍ, VE SPRŠE, VANĚ ČI UMYVADLE. 
Nepokládejte a neuskladňujte nabíjecí stojan na místech na dosah vany nebo 
umyvadla. Nepokládajte do vody, nenechte spadnout do vody či jiné tekutiny. 
Nesahejte na příslušenství, které přišlo do kontaktu s vodou, okamžitě odpojte 
zdroj elektrického proudu.
13. PŘI NABÍJENÍ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE. 
14. NEZKOUŠEJTE NABÍJET JINÉ PŘÍSTROJE než ty, které jsou určené 
pro tento nabíjecí stojan.
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Specifikace
Rozměry:  21,7 cm x 4,2 cm
Doba nabíjení: 
     PRO: 125 minut, Elite: 110 minut, Wave Roller: 110 minut
Váha: 0,795 kg
Kompatibilita: Theragun PRO, Theragun Elite, Wave Roller

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ČI NABITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE 
VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V TOMTO 
MANUÁLU, NA NABÍJECÍM STOJANU A NA PŘÍSTROJI. 

Snažíme se, aby byly produkty co nejbezpečnější. Jedná se však o moderní 
mechanické zařízení s elektrickými součástkami. Pokud není nabíjecí stojan, 
přístroj a jeho součásti používány či udržovány správně, hrozí nebezpečí 
vzplanutí, elektrického výboje a zranění. Při používání bezdrátového 
nabíjecího stojanu je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to:

1. POUŽÍVEJTE PODLE NÁVODU. Používejte nabíjecí stojan pouze tak, jak je 
popsáno v návodu. Používejte pouze s doporučeným příslušenstvím. Neprová-
dějte žádnou údržbu, která není uvedena v tomto provozním manuálu nebo 
stanovená společností Therabody.
2. NEVHODNÉ PRO DĚTI. Nabíjecí stojan, přístroj ani jeho součástky nejsou 
určeny pro použití malými dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo  osobami  nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud není jeho používání pod vedením a dohledem 
odpovědné osoby, která zajistí bezpečné nabíjení a používání přístroje. 
Nedovolte, aby byl nabíjecí stojan nebo příslušenství používáno jako hračka. 
Dbejte zvýšené opatrnosti při použití v přítomnosti dětí. Děti by při manipulaci 
měly být pod dohledem zodpovědné osoby.
3. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO PORANĚNÍ, NABÍJEJTE POUZE 
PŘÍSTROJE URČENÉ PRO TENTO NABÍJECÍ STOJAN. Používejte pouze s AC 
adaptérem Theragun EA1045SAR. Jiné typy a značky adaptérů mohou způsobit 
zranění nebo poškození. Nepřipojujte nabíjecí stojan do napájecí zástrčky nebo 
zapalovače cigaret v autě.
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