
Mini

NÁVOD NA POUŽITÍ

Výrobce: Theragun, LLC, USA
Rázová terapie, masážní přístroj
Kód produktu: MINI-PKG-EU
Balení obsahuje: 
Theragun mini, cestovní pouzdro, nabíječku, 1 nástavec

ULOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

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

Pro více informací o praktickém využití si stáhněte na App Store či Google Play nebo shlédněte Therabody App 
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: www.rehasport.cz/theragun-kurz.Terapeutické využití Theragunu

 Skladujte na chladném, suchém místě při teplotě 0-40°C. Neskladujte přístroj tam, 15. USKLADNĚNÍ.
kde mohou teploty překročit 40°C - na přímém slunci, v autě, v železných budovách a prostorech během léta. 

 Li-ion baterie jsou šetrnější k životnímu prostředí než jiné typy baterií. 16. LIKVIDACE PŘÍSTROJE S BATERIÍ.
Vždy likvidujte podle platných předpisů a regulací Ministerstva životního prostředí a na místech k tomu 
určených. I vybité baterie obsahují určité množství energie. Před likvidací zalepte kontakty / konektor elektrickou 
izolační páskou, abyste zamezili zkratu, který by mohl způsobit výbuch nebo požár.

Demontáž a nesprávné opětovné sestavení mohou vést k nebezpečí úrazu elektrickým 17. NEROZEBÍREJTE. 
proudem, vzniku požáru nebo vystavením nebezpečných chemikálií z baterií. Záruka je neplatná, pokud byl 
přístroj  nebo jeho nabíječka rozmontován nebo z něj byly odstraněny nějaké součástky. Pokud je přístroj nebo 
nabíječka poškozena, kontaktujte společnost Theragun či Rehasport Trade s.r.o.

 Pokud přístroj Theragun Prime nebo nabíječka nefungují správně, pokud došlo k ostrému nárazu nebo 18. SERVIS.
pádu, poškození, ponechání v exteriéru nebo pádu do vody, přístroj a příslušenství nepoužívejte a kontaktujte 
společnost Rehasport Trade s.r.o. zasláním emailu na  ohledně opravy nebo servisu. info@rehasport.cz
Nepokoušejte se přístroj sami opravit nebo demontovat, riziko elektrického výboje a požáru.

Nepokládejte a neuskladňujte 19. NEPOUŽÍVEJTE PŘI KOUPÁNÍ, VE SPRŠE, VANĚ ČI UMYVADLE. 
Theragun na místech na dosah vany nebo umyvadla. Nepokládajte do vody, nenechte spadnout do vody či jiné 
tekutiny. Nesahejte na příslušenství, které spadlo do vody, okamžitě odpojte zdroj elektrického proudu.

Zabudovaná automatická teplotní pojistka předchází přehřátí a riziku vzniku požáru.20. TEPLOTNÍ POJISTKA. 

 Lze  zapojit pouze jedním směrem - snižuje riziko vzniku elektrického výboje. 21. POLARIZOVANÁ ZÁSTRČKA.

používání aerosolových sprejů nebo na místech se zvýšenou 22. NEPOUŽÍVEJTE V PŘÍTOMNOSTI 
koncentrací kyslíku.

OMEZENÁ ZÁRUKA
Theragun mini má záruku 2 roky. 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, 
změny, nevhodné použití, běžné opotřebení, nedostatečnou údržbu a nehody způsobené pádem a podobně. 
Podrobné informace o záruce najdete na www.theragun.com/warranty. V případě záležitostí týkajících se záruky 
nás kontaktujte e-mailem na info@rehasport.cz.   
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Distributor: REHASPORT TRADE s.r.o.
www.rehasport.cz, tel: 800 200 900



Výhody a využití:
podporuje celkový rozsah pohybu bez bolesti• 

 podporuje lepší držení a vnímání těla•
 zlepšuje svalovou koordinaci a mobilitu uvolňováním spoušťových bodů •
 uvolňuje bolestivé a zatuhlé svaly, zbavuje tělo ztuhlosti např. při cestování•
uvolňuje svalové křeče, což pomůže svalům doplnit novou energii a lépe se hydratovat• 
zrychluje zahřátí svalů před tréninkem, po tréninku napomáhá rychlejší regeneraci • 
nahrazuje protahování v každodenní rutině• 
regenerace celého těla během 15 minut• 
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Během používání a po použití přístroje Theragun mini nedávejte prst ani žádné jiné předměty do 
blízkosti kovového pístu nad masážním nástavcem. Nepoužívejte přístroj mini přes ohryzek nebo 
krční obratel C4. Nepoužívejte přístroj mini na hlavě nebo v blízkosti Vašich genitálií. Nepoužívejte 
na oblast břicha a pasu u těhotných žen. Dávejte pozor na zamotání vlasů do držáku nástavce nebo 
jiných pohyblivých částí přístroje. Nenamáčejte přístroj Prime čistěte jej čistící houbičkou nebo lehce 

navlhčeným hadříkem. Neblokujte větrací otvory motoru. Tento produkt není určen k odborné diagnóze, 
léčbě ani prevenci onemocnění. Nepoužívejte žádné jiné masážní nástavce ani jiné nabíječky než ty, 
které jsou přímo určené pro přístroj Theragun mini, jiné příslušenství může trvale poškodit přístroj. 
    

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE THERAGUN mini NEBO NABITÍM LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE SI, PROSÍM, 
PŘEČTĚTE, všechny návody a bezpečnostní pokyny v tomto manuálu, na nabíječce a na přístroji.  

NOVÝ PŘÍSTROJ SE MUSÍ NABÍT PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:
Usilujeme o to, aby přístroj Theragun mini byl co nejbezpečnější. Jedná se však o moderní mechanický přístroj 
s elektrickými součástkami. Pokud není přístroj a jeho příslušenství správně používán a udržován, hrozí nebezpečí 
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné zranění. Při používání přístroje Theragun mini je vždy nutné 
dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to:  
 
    

 Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto provozním manuálu. 1. POUŽÍVEJTE PODLE NÁVODU.
Používejte Theragun pouze s doporučeným příslušenstvím a náhradními díly. Neprovádějte žádnou údržbu, 
která není uvedena v tomto provozním manuálu nebo stanovená společností Theragun.

 Přístroj Theragun mini ani jeho příslušenství nejsou určeny pro použití malými 2. NEVHODNÉ PRO DĚTI.
dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo osobami 
s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud není jeho používání pod vedením a dohledem odpovědné 
osoby, která zajistí bezpečné nabíjení a používání přístroje. Nedovolte, aby byl Theragun používán jako hračka. 
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud přístroj používáte v přítomnosti dětí, nebo když jej děti používají. Děti by měly 
být pod dohledem, abyste se ujistili, že si nebudou s Theragunem nebo nabíječkou  hrát.  

3. NEZAPOJUJTE  NABÍJEČKU, POKUD JE PŘÍSTROJ V PROVOZU!

4. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO PORANĚNÍ, NABÍJEJTE POUZE NABÍJEČKOU URČENOU
THERAGUN mini. Jiné typy a značky nabíječek mohou způsobit zranění nebo poškození. Nepřipojujte do 
napájecí zástrčky či zapalovače cigaret v autě. Baterie se tím mohou trvale poškodit nebo zničit. 

 Theragun by měl být nabíjen pod střechou a v dobře větraném a suchém prostředí. 5. NABÍJECÍ MÍSTA.
Nenabíjejte venku, v koupelně nebo do vzdálenosti 3 m od vany, umyvadla nebo bazénu. Nepoužívejte přístroj 
nebo nabíječku na mokrém povrchu a nevystavujte je vlhkosti, dešti ani sněhu. Nepoužívejte přístroj ani nabíječku 
v přítomnosti výbušných složek (při použití by mohly vzniknout jiskry, zvýšené riziko požáru).

 Nevytahujte nabíječku ze zásuvky za kabel. Nepřenášejte nabíječku za kabel. Chraňte kabel před 6. NABÍJENÍ.
teplem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte nabíječku, pokud je kabel poškozen. Poškozenou nabíječku 
okamžitě vyměňte. Neroztahujte kabel a nevystavujte jej tlaku. Umísťujte kabel mimo vyhřívané plochy. 
Nemanipulujte s nabíječkou, její koncovkou nebo přístrojem pokud máte vlhké ruce. 

Pokud nabíječku právě nepoužíváte, odpojte ze zásuvky. Ujistěte se, že je kabel 7. ODPOJTE NABÍJEČKU. 
nabíječky umístěn tak, aby nebyl vystaven poškození nebo tlaku.

Nenechávejte přístroj v nabíječce déle než hodinu po úplném nabití. Přebíjení 8. NEPŘEBÍJEJTE BATERII. 
zkracuje životnost baterie.

 Nevkládejte  nic do větracích otvorů a nepřikrývejte, 9. NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVORY MOTORU. 
umožněte volné proudění vzduchu. Chraňte před prachem, bavlněnými vlákny, vlasy nebo čímkoliv, co může 
snížit proudění vzduchu. Udržujte vlasy, volné oblečení a prsty z dosahu větracích otvorů a pohyblivých částí.

Vestavěná baterie může explodovat a způsobit vážná zranění. Při spálení vznikají 10. NIKDY NEZAPALUJTE. 
toxické výpary a plyny.

 Nepoužívejte přístroj nebo nabíječku, která byla  vystavena prudkému úderu, přejetí 11. NENIČTE PŘÍSTROJ.
vozem, spadla nebo byla jinak poškozena.

 Nepoužívejte baterii, přístroj nebo nabíječku, která byla  vystavena prudkému úderu, přejetí 12. NENIČTE.
vozem, spadla nebo byla jinak poškozena.

Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima 13. CHEMIKÁLIE Z BATERIÍ ZPŮSOBUJÍ VÁŽNÉ POPÁLENINY. 
nebo ústy. Pokud z poškozené baterie vytékají chemikálie, použijte k manipulaci gumové nebo neoprenové 
rukavice. Pokud je pokožka vystavená tekutinám z baterie, umyjte ji mýdlem a vodou a opláchněte octem. Pokud 
dojde ke kontaktu s očima, okamžitě je začněte vyplachovat tekoucí vodou minimálně 20 minut a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv odstraňte a zlikvidujte.

 Při použití  může dojít k nadměrnému zahřátí a nebezpečí vzniku 14. NEPOUŽÍVEJTE POD PŘIKRÝVKOU.
požáru, poranění elektrickým proudem a jiného zranění. 
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 Patentovaný bezkartáčový motor s technologií QuietForce™•
 Ergonomická rukojeť•
 3 rychlosti : 1750, 2100, 2400 perkusí za minutu•
 Působí silou: 9 kg•
Amplituda: 12 mm• 
Hmotnost: 650 g• 
Rozměry: 15.2 cm x 13.5 cm x 7.7 cm• 
 Počet baterií: 1, vestavěná s výdrží 150 minut •
 Doba nabíjení: 80 minut•
Záruka: 2 roky• 

Specifikace

VAROVÁNÍ

P ř e n o s n é  o š e t ř e n í  n a b i t é  e n e r g i í .  K v a l i t a  T h e r a g u n u  k d e k o l i v  a  k d y k o l i v .
Theragun mini je Váš partner kapesní velikosti, který Vám poskytne renomované hloubkové 
ošetření svalu s jedinečnou výhodou skladnosti. Kompaktní a přesto výkonný. Theragun mini je 
nejpohotovější masážní přístroj, který si s sebou můžete vzít kamkoliv. Mini byl speciálně navržen pro 
dokonalou skladnost a snadnou přenosnost. Svou velikostí pasuje akorát do dlaně a váží méně než 0,7 kg.
Theragun mini poskytuje ošetření bezkonkurenčního výkonu, renomované síly a zároveň je tišší 
než kdykoliv předtím díky patentovanému motoru s technologií QuietForce™.      
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