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Wave Roller

NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobca: Theragun, LLC, USA
Vibračná terapia, masážny prístroj
Kód produktu: WAVEROLLER-PKG-EU
Balenie: 
Wave Roller, cestovný vak deluxe, nabíjačka

ULOŽTE VŠETKY POKYNY PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE. 

Pre viac informácií o produktoch značky Theragun navštívte: www.rehasport.sk/znacka/theragun-2.

Pre viac informácií o praktickom využití si stiahnite  na App Store alebo Google Play. Therabody App

• 5 voliteľných rýchlosti pre prispôsobenie ošetrenia
Smart vibračný masážny valec s Bluetooth pripojením • 
Nepretržitá prevádzka batérie 3 hodiny • 
 Povrch z hypoalergénnej EVA peny•
 Možnosť bezkáblového nabíjania•

• Hmotnosť: 1,5 kg
• Rozmery: 30 cm x 13 cm
• Záruka: 2 roky

Dostupný doplnkový sortiment: Multi-prístrojová bezdrôtová nabíjačka• 

Špecifikácia
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Wave Roller ™

 

Konektor pripojenia nabíjačky

LED indikátor rýchlosti

Tlačidlo pre úpravu rýchlosti ošetrenia

LED kontrolka stavu batérie

  Prečítajte si priložené bezpečnostné inštrukcie.

Smart Vibračný Masážny Valec od tvorcov Theragunu. 

SK

Použitie Wave Rolleru™

1. Wave Roller zapnete silným stlačením a podržaním tlačidla po dobu 1-2 sekúnd

 2. Wave Roller sa spustí na najnižšiu z piatich rýchlostí. Rýchlosť zvýšite krátkym stlačením 
tlačidla  až do požadovanej rýchlosti.  +

 3. Umiestnite valec pod ošetrovanú oblasť, postupne vyvíjajte jemný až stredný tlak 
podľa potreby.  

4. Vypnite Wave Roller silným stlačením tlačidla, držte stlačené kým sa valec nevypne.

Váš Wave Roller je zariadenie so smart technológiou
umožňujúcou pripojenie cez Bluetooth, vytvorenou
k jednoduchému prepojeniu s aplikáciou Therabody.
Aplikácia Vás prevedie párovaním krok za krokom. 
 

Smart vlastnosti

Nabíjania Wave Rolleru ™ 
1. Vypnite valec a pripojte nabíjačku. 
2. LED kontrolka stavu batérie bliká, kým 

nie je batéria plnšie nabitá.
 

3. Nabíjanie je dokončené akonáhle LED 
indikátor batérie svieti na zeleno.  

 

4. Stav batérie je u zapnutého valca zobrazený  
LED kontrolkou. Ak chcete zobraziť stav
batérie vypnutého valca, stlačte krátko 
tlačidlo pre zapnutie a LED kontrolka
ukáže stav batérie. 

Úroveň batérie sa na valci zobrazuje 
nasledujúcimi farbami:

Blikajúca červená:

Blikajúca modrá:

Blikajúca zelená:

Neprerušovaná zelená:

 Nízko nabitá

 Do polovice nabitá

 Vysoko nabitá

 Plne nabitá

Naskenujte  QR kód 
a začnite.
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Nepoužívajte prístroj na hlave alebo v blízkosti vašich genitálií. Nepoužívajte v oblasti brucha a pásu u tehotných 
žien. Nepoužívajte Theragun cez ohryzok alebo krčný stavec C4. Nevystavujte Wave Roller  a nabíjačku priamemu 
kontaktu s vodou. Čistite ho čistiacou hubkou alebo ľahko navlhčenou handričkou.Nerozoberajte. Neskladujte 
Wave Roller alebo nabíjačku tam, kde môžu teploty prekračovať 40°C. Nabíjajte pri teplote 0-40°C.  Nevysta-
vujte Wave Roller ani jeho nabíjačku vode. Tento produkt nie je určený pre diagnostikovanie a liečenie. 
    

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
PRED PRVÝM POUŽITÍM ALEBO NABITÍM Wave Rolleru SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE, VŠETKY 
NÁVODY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY V TOMTO MANUÁLI.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SA MUSÍ WAVE ROLLER NABIŤ.
Wave Roller je určený ku komerčnému aj domácemu použitiu. Snažíme sa, aby bol Wave Roller čo najbezpečnejší. 
Jedná sa však o moderné mechanické zariadenia s elektrickými súčiastkami. Ak nie je Wave Roller alebo jeho časti 
používané podľa návodu, hrozí nebezpečenstvo poranenia, elektrického výboja až riziko požiaru. Pri používaní je 
vždy nutné dodržiavať  základné bezpečnostné opatrenie, a to:

Používajte Wave Roller iba tak, ako je napísané v tomto prevádzkovom 1. POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU. 
manuály. Používajte len s doporučeným príslušenstvom. Neprevádzajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená 
v tomto prevádzkovom manuály alebo stanovené spoločnosťou Therabody.

2. NEVHODNÉ PRE DETI. Wave Roller ani príslušenstvo  nie sú určené pre použitie malými deťmi alebo oso-
bami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými 
skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie je jeho používanie pod vedením a dohľadom zodpovednej osoby, ktorá
 zaistí bezpečné nabíjanie a používanie. Nedovoľte, aby bol prístroj používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú 
opatrnosť, pokiaľ prístroj používate v prítomnosti detí, alebo keď ho deti používajú. Deti by mali byť pod dohľadom, 
aby ste sa uistili, že sa nebudú hrať  s Wave Rollerom a príslušenstvom.

3. UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZRANENIA, NABÍJAJTE LEN NABÍJAČKOU URČENOU 
PRE WAVE ROLLER. Iné typy nabíjačiek môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Nepripájajte do napájacej 
zástrčky alebo zapaľovača cigariet. Batérie sa môžu trvale zničiť alebo poškodiť. K bezdrôtovému nabíjaniu 
používajte iba nabíjačku určenú pre Wave Roller.

4. NABÍJANIA. Wave Roller by mal byť nabíjaný pod strechou v dobre vetranom a suchom prostredí. Nenabíjajte 
vonku, v kúpeľni alebo do vzdialenosti 3 metrov od vane alebo bazénu. Nepoužívajte Wave Roller alebo nabíjačku 
na mokrom povrchu a nevystavujte vlhkosti, dažďu ani snehu. Nepoužívajte v prítomnosti výbušného prostredia, 
pretože môže vytvoriť iskry, ktoré by mohli spôsobiť požiar. 

Po ukončení nabíjania vyťahujte nabíjačku zo zástrčky, nikdy nie za kábel, aby ste 5. UKONČENIE NABÍJANIA. 
znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla. Nikdy neprenášajte nabíjačku pomocou kábla. Chráňte kábel 
pred teplom, olejom a ostrými hranami. Nepoužívajte a nenabíjajte, keď je kábel poškodený. Nerozťahujte kábel 
nabíjačky a nevystavujte ju tlaku. Umiestňujte kábel mimo vyhrievanej plochy. Nemanipulujte s nabíjačkou, 
vrátane koncovky nabíjačky alebo s prístrojom pokiaľ máte vlhké ruky. Nabíjajte iba AC Adaptérom: EA1046SAR 
alebo multi-prístrojovou nabíjačkou Theragun. 
 
    

Wave Roller je dôkladne konštruovaný tak, aby poskytol najsilnejšie a najefektívnejšie uvoľnenie, či 
už ste v pohodlí domova alebo v posilňovni. Tento inteligentný vibračný masážny valec je pripojiteľný 
cez Bluetooth a ponúka možnosť voľby z 5 stupňov intenzity, ktoré Vám umožnia prispôsobiť ošetre-
nie ako na rozohriatie, tak na regeneráciu podľa Vašich potrieb a pohodlne prostredníctvom mobilnej 
aplikácie Therabody.

 
    

, pokiaľ ju nepoužívate. Odpojte nabíjačku zo zástrčky, pokiaľ ju dlhšiu dobu 6. NABÍJAČKU VYTIAHNITE
nepoužívate. Uistite sa, že kábel nabíjačky je umiestnený tak, aby sa nepohol, nezapadol ani nebol vystavený 
poškodeniu alebo tlaku. Poškodenú nabíjačku okamžite vymeňte.

Nenechávajte Wave Roller v nabíjačke dlhšie než hodinu po úplnom nabití.7. NEPREBÍJAJTE BATÉRIU. 
 Nadmerné nabitie zariadenia môže časom znížiť životnosť batérie.

Vstavaná batéria môže explodovať a spôsobiť zranenie alebo 8. NIKDY NEZAPALUJTE Wave Roller. 
poškodenie. Pri spálení akumulátoru vznikajú toxické výpary a látky.

Nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku, ktorá bola vystavená 9. NESTLÁČAJTE, NEHÁDŽTE ALEBO NENIČTE. 
prudkému úderu, spadla, bola prejdená alebo bola inak poškodená.

Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami 10. CHEMIKÁLIE Z BATÉRIE SPÔSOBUJÚ VÁŽNE POPÁLENINY. 
alebo ústami. Pokiaľ z poškodenej batérie vytekajú chemikálie, použite k manipulácií s ňou gumové alebo 
neoprénové rukavice. Pokiaľ je pokožka vystavená tekutinám z batérie, umyte ju mydlom, vodou a opláchnite 
octom. Pokiaľ sú batériovým chemikáliám vystavené oči, okamžite ich vypláchnite vodou počas doby 20 minút 
a vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev odstráňte a zlikvidujte ho. 

 pod prikrývkou alebo vankúšov. Môže spôsobiť elektrický výboj, poranenie 11. NEPRACUJTE S PRÍSTROJOM
alebo požiar.

Uložte na chladnom, suchom mieste pri teplote 0-40°C. Neskladujte prístroj alebo  12. USKLADNENIE. 
nabíjačku tam, kde môžu teploty prekračovať 40°C – na priamom slnku, v aute, v železných budovách v lete. 

Vstavané Li-ion batérie sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné typy batérií. Likvidujte vždy13. LIKVIDÁCIA. 
podľa platných predpisov a reguláciou Ministerstva životného prostredia a na miestach na to určených. Dokonca 
aj vybitý prístroj obsahuje určitú energiu. Pred likvidáciou použite elektrickú pásku k zakrytie konektorov, aby 
nedošlo ku skratu batérie, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo výbuch.

 Demontáž alebo nesprávne opätovné zostavenie môže viesť k nebezpečiu úrazu 14. NEROZOBERAJTE.
elektrickým prúdom, požiaru alebo vystaveniu chemikáliám v batériách. Záruka je neplatná, pokiaľ bol prístroj 
rozobraný, rovnako ako jeho nabíjačka alebo z nej boli odstránené niektoré súčasti. Pokiaľ je prístroj poškodený, 
rovnako ako jeho súčasti, kontaktujte spoločnosť  Rehasport Trade s.r.o. 

 Pokiaľ Wave Roller  alebo nabíjačka nepracujú správne, pokiaľ došlo k ostrému nárazu alebo k pádu, 15. SERVIS.
poškodeniu, ponechaniu vonku alebo pádu do vody, prístroj a príslušenstvo nepoužívajte a kontaktujte 
spoločnosť Rehasport Trade s.r.o. zaslaním e-mailu na info@rehasport.cz ohľadne opravy  alebo servisu. Prístroj 
sa nepokúšajte opraviť alebo demontovať, pretože môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Neumiestňujte ani neskladujte Wave 16. NEPOUŽÍVAJTE POČAS KÚPANIA ALEBO SPRCHOVANIA. 
Roller kde by mohol spadnúť alebo skĺznuť do vane alebo umývadla. Nevkladajte a nenechajte spadnúť do vody 
alebo inej tekutiny. Nesiahajte po prístroji, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte zo zdroja energie.

 Wave Roller používa automatický resetovací obmedzovač teploty, ktorý vypne 17. TEPELNÝ OBMEDZOVAČ.
zariadenie, aby sa zabránilo prehriatiu a požiaru. 

OBMEDZENÁ ZÁRUKA:
Theragun Wave Roller má obmedzenú záruku na dva roky. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, za ktoré sa 
považujú aj opravy prevedené inou osobou než oprávneným pracovníkom spoločnosti Theragun,ďalej sa záruka 
nevzťahuje na nesprávne použitie, nevhodné použitie, bežné opotrebovanie,nedostatočnú údržbu alebo nehodu. 
Podrobné informácie o záruke nájdete na www.theragun.com/warranty. V prípade akýchkoľvek záležitosti 
týkajúcich sa záruky kontaktujte, prosím, e-mailom na info@theragun.com či info@rehasport.cz.

  

VAROVANIE
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