
TheraGun G2PRO

Výrobca: TheraGun, LLC

Krajina pôvodu: USA

SK

Typ: rázová terapia, masážny prístroj 

Kód produktu: G2PRO-EU

Balenie: G2PRO, nabíjačka, 4x nástavec, 
                2x batérie

VAROVANIE: Behom používania prístroja G2PRO ™ nedávajte prsty alebo žiadne iné predmety do blízkos� 
kovového piestu nad masážnym nástavcom.
Nepoužívajte žiadne iné masážne nástavce ani iné batérie než �e, ktoré dodáva spoločnosť TheraGun 
a používajte ich iba podľa návodu k produktu TheraGun.
Nepoužívajte prístroj G2PRO ™ na hlavu alebo v blízkos� Vašich genitálií. Dávajte pozor na zamotanie vlasov 
do držiaku nástavca alebo do iných pohyblivých čas�ach prístroja G2PRO ™. Nepoužívajte prístroj G2PRO ™ 
cez ohryzok alebo krčný stavec C4.
Dávajte pozor, aby prístroj G2PRO ™ nebol mokrý a čis�te ho čis�acou hubkou alebo ľahko navlhčenou 
handrou.
Neblokujte vetracie otvory motoru.
Aby ste zvýšili životnosť batérie, vyberte ju z nabíjačky, akonáhle sa na LED displeji prístroja TheraGun 
objaví zelená kontrolka.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA THERAGUN G2PRO ™ ALEBO 
NABITÍM LITHIUM-IONTOVEJ BATÉRIE, SI PROSÍM PREČÍTAJTE, všetky návody a bezpečnostné pokyny 
v tomto manuáli, na nabíjačke, na batérií a na samotnom prístroji G2PRO ™. 

NOVÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ NABITÉ PRED PRVÝM POUŽITÍM:  Usilujeme sa o to, aby prístroj TheraGun 
G2PRO ™ bol čo najbezpečnejší. Jedná sa však o moderný, mechanický prístroj s elektrickými súčasťami. 
Pokiaľ nie sú prístroj TheraGun G2PRO ™ a jeho príslušenstvá riadne používané a udržiavané, hrozí 
nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia. Pri používaní prístroja 
TheraGun G2PRO ™ je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, a to:
1. POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU: Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto prevádzkovom 
manuáli prístroja TheraGun. Používajte TheraGun iba s doporučeným príslušenstvom a náhradnými dielmi. 
Nevykonávajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto prevádzkovom manuáli alebo stanovená 
spoločnosťou TheraGun.
2. NEVHODNÉ PRE DETI: Prístroj TheraGun G2PRO ™ a nabíjačka nie sú určené pre použi�e malými deťmi 
alebo osobami 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 zais� bezpečné nabíjanie a používanie prístroja TheraGun G2PRO ™. Nedovoľte, 
aby bol prístroj TheraGun G2PRO ™ používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ prístroj 
používate v prítomnos� de�, alebo keď ho de� používajú. De� by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uis�li, 
že si nebudú hrať s prístrojom TheraGun G2PRO ™ alebo s nabíjačkou. 

NÁVOD NA POUŽITIE



NIKDY NEVYBERAJTE BATÉRIU, AK JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE: PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA 
THERAGUN G2PRO ™ ALEBO NABITÍM LITHIUM-IONOVEJ BATÉRIE, SI PROSÍM PREČÍTAJTE, všetky 
návody a bezpečnostné pokyny v tomto manuáli, na nabíjačke, na batérií a na samotnom prístroji G2PRO ™. 
NOVÉ BATÉRIE MUSIA BYŤ NABITÉ PRED PRVÝM POUŽITÍM. 
Usilujeme sa o to, aby prístroj TheraGun G2PRO ™ bol čo najbezpečnejší. Jedná sa však o moderný, 
mechanický prístroj s elektrickými súčasťami. Pokiaľ nie sú prístroj TheraGun G2PRO ™ a jeho príslušenstvá 
riadne používané a udržiavané, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia. 
Pri používaní prístroja TheraGun G2PRO ™ je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, a to:

1. POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto prevádzkovom 
manuáli prístroja TheraGun. Používajte TheraGun iba s doporučeným príslušenstvom a náhradnými dielmi. 
Nevykonávajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto prevádzkovom manuáli alebo stanovená 
spoločnosťou TheraGun.

2. NEVHODNÉ PRE DETI. Prístroj TheraGun G2PRO ™ a nabíjačka nie sú určené pre použi�e malými deťmi 
alebo osobami 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 zais� bezpečné nabíjanie a používanie prístroja TheraGun G2PRO ™. Nedovoľte, 
aby bol prístroj TheraGun G2PRO ™ používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ prístroj 
používate v prítomnos� de�, alebo keď ho de� používajú. De� by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uis�li, 
že si nebudú hrať s prístrojom TheraGun G2PRO ™ alebo s nabíjačkou.

3. NIKDY NEVYBERAJTE BATÉRIU, AK JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE.

4. UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZRANENIA, NABÍJAJTE LITHIUMTECH BATÉRIE IBA 
V NÁBÍJAČKÁCH SPOLOČNOSTI THERAGUN. Iné typy nabíjačiek môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie. 
Nedávajte batériu do napájacej zástrčky alebo zapaľovača cigariet. Batérie sa môžu trvale zničiť alebo 
poškodiť. 
 
5. POUŽÍVAJTE THERAGUN G2PRO ™ iba s batériami spoločnos� THERAGUN. Použi�e s inými batériami 
môže viesť k nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

6. NABÍJACIE MIESTA. Prístroj TheraGun by mal byť nabíjaný pod strechou v dobre vetranom a suchom 
prostredí. Prístroj TheraGun G2PRO ™ nenabíjajte vonku, v kúpeľni alebo do vzdialenos� 3 metrov od vane 
alebo bazénu. Nepoužívajte prístroj TheraGun G2PRO ™ alebo nabíjačku na mokrom povrchu a nevystavujte 
nabíjačku vlhkos�, dažďu ani snehu. Nepoužívajte batériu ani nabíjačku v prítomnos� výbušného prostredia 
(plynné výpary, prach alebo horľavé materiály), pretože môžu vytvoriť iskry, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

7. UKONČENIE NABÍJANIA. Po ukončení nabíjania vyťahujte nabíjačku za zástrčku, nie za kábel, aby ste 
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 ho tlaku. Umiestňujte kábel mimo vyhrievanej plochy. 
Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane koncovky nabíjačky alebo s prístrojom TheraGun G2PRO ™, ak máte 
vlhké ruky.

8. NABÍJAČKU VYTIAHNITE, pokiaľ ju nepoužívate a vyberte batériu. Odpojte nabíjačku zo zásuvky, pokiaľ ju 
dlhšiu dobu nepoužívate. Uis�te sa, že kábel nabíjačky je umiestnený tak, aby sa nepohol, nezapadol ani 
nebol vystavený poškodeniu alebo tlaku. Poškodenú nabíjačku okamžite vymeňte.
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9. NENABÍJAJTE BATÉRIU VEĽA. Nenechávajte batériu v nabíjačke dlhšie ako hodinu po úplnom nabi� 
akumulátora. Prílišné nabi�e batérie skracuje jej životnosť alebo ju poškodzuje.

10. NEBLOKUJTE VETRACIE OTVORY MOTORA. Nevkladajte do vetracích otvorov žiadne prekážky. Prístroj 
nepoužívajte, ak by bol zablokovaný ktorýkoľvek vetrací otvor; chráňte pred prachom, bavlnenými vláknami, 
vlasmi alebo čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu. Udržujte vlasy, voľné oblečenie a prsty z dosahu 
vetracích otvorov a pohyblivých čas�, rovnako ako nástavce.

11. NIKDY NEZAPAĽUJTE BATÉRIU. Batéria môže explodovať a spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Pri 
spálení akumulátora vznikajú toxické výpary a látky.

12. NEROZMAČKÁVAJTE, NEHÁDŽTE ALEBO NENIČTE BATÉRIU. Nepoužívajte akumulátor alebo nabíjačku, 
ktorá bola vystavená prudkému úderu, spadla, bola prejdená alebo bola inak poškodená.

13. CHEMIKÁLIE Z BATÉRIÍ SPÔSOBUJÚ VÁŽNE POPÁLENINY. Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami 
alebo ústami. Pokiaľ z poškodenej batérie vytekajú chemikálie, použite na manipuláciu s ňou gumové alebo 
neoprénové rukavice. Ak je pokožka vystavená teku�nám z batérie, umyte ju mydlom a vodou a opláchnite 
octom. Ak sú batériovým chemikáliám vystavené oči, okamžite ich vypláchnite vodou po dobu 20 minút 
a vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev odstráňte a zlikvidujte ho.

14. NESKRATUJTE. Batéria skratuje, keď kovový predmet spojí kladný a záporný pól na batériu. 
Neumiestňujte batériu v blízkos� objektov, ktoré by mohli spôsobiť skrat, ako sú mince, kľúče alebo klince 
vo vrecku. Skratovaná batéria môže spôsobiť požiar a zranenie.

15. ULOŽTE BATÉRIU A NABÍJAČKU na chladnom, suchom mieste. Neskladujte batériu tam, kde môžu 
teploty prekračovať 40 ° C - na priamom slnku, v aute, železných budovách v lete. Pokiaľ nie je prístroj po 
dlhšiu dobu používaný, mala by byť z neho vybratá batéria.

16. LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ THERAGUN. Lithium-ion batérie TheraGun sú šetrnejšie k životnému prostrediu 
ako iné typy batérií (napr. Nikel-kadmium). Batériu vždy zlikvidujte podľa federálnych, štátnych a miestnych 
zákonov. Ohľadom recyklačných miest sa obráťte na recyklačnú agentúru vo Vašom okolí. Dokonca aj vybité 
batérie obsahujú určitú energiu. Pred likvidáciou použite elektrickú pásku na zakry�e pólov, aby nedošlo ku 
skratu batérie, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo výbuch.

17. MONTÁŽ NABÍJAČKY NA STENU. Pri montáži nabíjačky na stenu použite vhodný montážny materiál pre 
typ Vašej steny a uis�te sa, že je dokovacia stanica pevne pripevnená. Zais�te, aby bezprostredne 
za montážnou oblasťou nebolo umiestnené žiadne potrubie (plyn, voda, vzduch) alebo elektrické káble 
a vodiče. Dokovacia stanica sa inštaluje v súlade so smernicami, predpismi a normami (federálne, štátne 
a miestne zákony platné v USA). Spoločnosť TheraGun odporúča podľa potreby používať ochranné oblečenie, 
okuliare a materiály.

18. NEROZOBERAJTE. Demontáž alebo nesprávne opätovné zostavenie môže viesť k nebezpečenstvu úrazu 
elektrickým prúdom, požiaru alebo vystaveniu chemikáliám v batériách. Záruka je neplatná, pokiaľ bol 
prístroj TheraGun G2PRO ™ rozobraný, rovnako ako jeho batérie alebo nabíjačka alebo z neho boli 
odstránené niektoré súčas�. Pokiaľ je prístroj G2PRO ™ poškodený, rovnako ako jeho súčas�, kontaktujte 
spoločnosť TheraGun.

NÁVOD NA POUŽITIE
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19. SERVIS. Pokiaľ prístroj TheraGun G2PRO ™, batérie alebo nabíjačka nepracujú správne, ak došlo 
k ostrému nárazu alebo k pádu, poškodeniu, ponechanie vonku alebo pádu do vody, prístroj a príslušenstvo 
nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť TheraGun zaslaním e-mailu na info@theragun.com ohľadom opravy 
alebo servisu. Prístroj TheraGun G2PRO ™ sa nepokúšajte opraviť alebo demontovať, pretože môže spôsobiť 
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA: Produkt TheraGun G2PRO ™ má obmedzenú záruku na dva roky. Aby mohol byť 
produkt G2PRO ™ alebo jeho časť opravená alebo vymenená v rámci záruky, musí byť spoločnos� TheraGun 
vrátený predplatenou a poistenou zásielkou. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré spoločnosť 
TheraGun považuje za opravy vykonané inou osobou než oprávneným pracovníkom spoločnos� TheraGun, 
ďalej sa záruka nevzťahuje na nesprávne použi�e, zmeny, nevhodné použi�e, bežné opotrebenie 
nedostatočnou údržbu alebo nehody. Podrobné informácie o záruke nájdete na www.theragun.com/warranty. 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa záruky kontaktujte, prosím, e-mailom na info@theragun.com 
či info@rehasport.cz

ULOŽTE VŠETKY POKYNY PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE: BEZPEČNOST
• Nikdy sa nepokúšajte rozobrať batériu.
• Nikdy neskladujte batériu na priamom slnku alebo pri teplotách nad 40 °C.
• Nikdy nevystavujte batériu alebo nabíjačku vode.
• Batéria a nabíjačka fungujú najlepšie pri normálnej izbovej teplote. Nenabíjajte na priamom slnečnom 
   svetle ani pri nízkych teplotách. Rozsah teplôt pre nabíjanie je 0 °C až 40 °C.
• Pri dlhodobom skladovaní by mala byť batéria plne nabitá.
• Vždy vyberte batériu z nabíjačky, keď kontrolka svie� zeleno.

Zadný bočný pohľad 
Tlačidlo otáčanie ramena
Tlačidlo zapínanie / vypínanie
Polohy otáčania ramena
Odnímateľný masážny nástavec
Motor s vysokým krú�acim momentom
Vetracie otvory motora
LED displej stavu kapacity batérie
Úchop pre uvoľnenie batérie 
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Spúšťanie prístroja G2PRO ™: BEZPEČNOST
1. Akonáhle je batéria správne vložená, posuňte tlačidlo zapínania dopredu, aby ste prístroj G2PRO ™ spus�li.
2. Posuňte tlačidlo zapínania dozadu, aby ste prístroj G2PRO ™ vypli.
Pripevnenie masážneho nástavca:
1. Na upevnenie masážneho nástavca: nasmerujte nástavec ku koncu prístroja G2PRO ™.
2. K odobra�u masážneho nástavca ho jednoducho vy�ahnite.
Nastavenie ramena nesúceho masážne nástavce
1. Podržte čierne tlačidlo napro� logu G.
2. Behom držania tlačidla otočte rameno na pozíciu 1 až 4. Označenie pozícií sa nachádza na strane.
3. Akonáhle budete počuť zamknu�e zámku ramena, môžete uvoľniť čierne tlačidlo.
Batéria: 
1. K uvoľneniu batérie stlačte čierne úchopy na oboch stranách a potom ju vy�ahnite.
2. Batériu vkladajte s logom G na špičke trojuholníka.
LED kontrolky pri vkladaní batérie raz bliknú, aby ukázali, že je batériasprávne vložená.
• Akonáhle je prístroj G2PRO ™ zapnutý, LED kontrolky ukážu úroveň nabi�a batérie.Po 5 sekundách 
    kontrolky zhasnú.
• Nabíjajte batériu iba vtedy, ak svie� iba jedna LED kontrolka.
LED displej stavu nabi�a batérie:
Prevádzková doba pri plnom nabi� je približne 45 minút.

Plne nabité
Čiastočne nabité
Čoskoro nabiť

NABÍJANIE:
1. Zapojte nabíjačku do zásuvky. Zelená THERAGUN-LED kontrolka trikrát blikne a potom prestane.
2. Vložte batériu do nabíjačky a tlačte ju nadol, až kým nezapadne. Ak je do prístroja vložená správne, začne 
THERAGUN-LED kontrolka následne pomaly blikať (raz za sekundu).
3. Akonáhle THERAGUN-LED kontrolka svie� stále zelene, je batéria plne nabitá.
• Ak je batéria prehriata, rozbitá alebo nie je správne vložená do prístroja, bude červená THERAGUN-LED 
kontrolka blikať rýchlo (trikrát za sekundu).
• Počas nabíjania batérie bude kontrolka THERAGUN-LED blikať ďalej červeno, ale pomalšie (raz za sekundu).
• Keď je batéria úplne nabitá, svie� kontrolka LED THERAGUN zeleno.
Spus�l som svoj prístroj G2PRO ™. Čo teraz?
Priložte prístroj G2PRO ™ k telu a pohybujte ním po celom tele. Zvyknete si na pocit razovej terapie. 
Vyviňte tlak, ktorý je pre Vás pohodlný. Nechajte prístroj urobiť svoju prácu. Po jeho použi� by Vás nemalo 
nič bolieť.
Ako rýchlo mám pohybovať prístrojom G2PRO ™?
Čím pomalší pohyb tým lepšie. Pohybujte ním približne 3 cm za sekundu. Pri pohybe po Vašich svaloch 
sa neponáhľajte.
Ako hlboko do mojich svalov mám tlačiť prístroj G2PRO ™?
Najlepším postupom je spus�ť prístroj G2PRO ™ pred aplikáciou na telo. Akonáhle je prístroj v prevádzke, 
priložte masážny nástavec na Vaše telo a nechajte prístroj G2PRO ™ pôsobiť na Vaše tkanivo. Akonáhle 
pocí�te tlak, ktorý si prajete, môžete ho pomaly zvyšovať, kým nedosiahnete pohodlného vyváženia.
Ako často mám prístroj používať?
Odporúčame 15 minútovú masážnu dávku pre celé telo. Nebojte sa použiť na Vaše extra boľavé svaly po 
dobu ďalších 30-60 sekúnd počas dňa.



NÁVOD NA POUŽITIE

Spus�l som svoj prístroj G2PRO ™. Čo teraz?
Priložte prístroj G2PRO ™ k telu a pohybujte ním po celom tele. Zvyknete si na pocit razovej terapie. 
Vyviňte tlak, ktorý je pre Vás pohodlný. Nechajte prístroj urobiť svoju prácu. Po jeho použi� by Vás nemalo 
nič bolieť.
Ako rýchlo mám pohybovať prístrojom G2PRO ™?
Čím pomalší pohyb tým lepšie. Pohybujte ním približne 3 cm za sekundu. Pri pohybe po Vašich svaloch 
sa neponáhľajte.
Ako hlboko do mojich svalov mám tlačiť prístroj G2PRO ™?
Najlepším postupom je spus�ť prístroj G2PRO ™ pred aplikáciou na telo. Akonáhle je prístroj v prevádzke, 
priložte masážny nástavec na Vaše telo a nechajte prístroj G2PRO ™ pôsobiť na Vaše tkanivo. Akonáhle 
pocí�te tlak, ktorý si prajete, môžete ho pomaly zvyšovať, kým nedosiahnete pohodlného vyváženia.
Ako často mám prístroj používať?
Odporúčame 15 minútovú masážnu dávku pre celé telo. Nebojte sa použiť na Vaše extra boľavé svaly po 
dobu ďalších 30-60 sekúnd počas dňa.
Ako často mám vymieňať svoje masážne nástavce?
V priemere by mali byť masážne nástavce vymenené každých 90 dní. Pri použi� na klinikách, kde bude Vaše 
priemerné denné použi�e určite vyššie, odporúčame vymieňať približne po 30 dňoch použi�a.
Ako dlho vydrží batéria?
Batérie vydržia približne 45 minút v závislos� na sile použitého tlaku.
Ak potrebujem viac informácií, čo by som mal urobiť?
Navš�vte nás online na adrese  www.rehabilitacnipomucky.cz/videonavody/ prepodrobné videonávody.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Nabíjačku batérií vyčis�te jemnou suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte čis�ace prostriedky ani rozpúšťadlá.

ŠPECIFIKÁCIE
Produkty sú navrhnuté iba pre nabíjanie znovu nabíjacích batérií typu LithiumTech TG2-BATT-20S (2.0Ah). 
Vhodné batérie sú:
10.8V batéria pre nabíjačku TG-FC-30 (3.0A), VÝSTUP NAPÄTIA 10.8V. Tieto
modely majú rovnaké elektrické a mechanické konštrukcie s výnimkou odlišného napä�a výstupu. Napájací 
zdroj pro nabíjačku: 100V-240V, 55W. Frekvencia: 50-60 Hz.

Distribútor:
REHASPORT TRADE s.r.o. 
www.rehasport.cz, Tel: 800 200 900 
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