
Co je G2PRO ™? 
Patentovaný TheraGun G2PRO je originální vysokofrekvenční zařízení s vysokou 
amplitudou neuromuskulární perkusivní terapie, která poskytuje zotavení a úlevu od bolesti. 
Je určen jak pro profesionální, tak i osobní použití. 
 

Pro koho je TheraGun G2PRO ™ pro? 
TheraGun G2PRO ™ je určen lidem, kteří chtějí více od života. Ať už jste sportovec, 
profesionál, fitness nadšenec, osobní trenér nebo trpíte svalovou bolesti, G2PRO ™ nabízí 
přirozený přístup ke zlepšení vašeho fyzického zdraví. Je přenosný, lehký a snadno 
použitelný s kompaktním designem. G2PRO ™ by neměl být používán u dětí mladších 8 let. 
Pokud jste těhotná, poraďte se se svým lékařem před použitím. 
 

Jaké jsou výhody přístroje G2PRO ™? 
G2PRO ™ pomáhá zmírnit svalovou únavu, napjatost, bolesti, uzly, křeče, tuhost, stejně 
jako příznaky způsobené poškozením nervů, atrofií, artritidou, roztroušenou sklerózou a 
řadou dalších onemocnění. 
 

Jak pomáhá G2PRO ™ zmírnit bolesti svalů? 
Zařízení G2PRO ™ je vybaveno nastavitelnými úhly pro místa, která jsou obtížně přístupná 
a provádí následující činnosti: 
● Zvyšuje průtok krve a lymfatického systému 
● Rozbíjí zjizvenou tkáň 
● Snižuje kyselinu mléčnou 
● Aktivuje nervový systém a svaly 
● Resetuje nervový systém 
 

Jak používat G2PRO ™? 
Spusťte svůj G2PRO ™ předtím, než začnete masírovat své tělo. Pomalu aplikujte lehký tlak 
a pohybujte G2PRO ™ po těle 60-90 sekund na každou část těla. Celá masáž těla by 
nemělo přesáhnout 15 minut. Dopřejte si masáž 2-3x denně. Nepoužívejte přípravek 
G2PRO ™ na vaši hlavu, otevřené rány nebo genitální oblast. 
 

Potřebuji licenci nebo certifikaci pro používání G2PRO ™? 
Ne, nepotřebujete licenci či certifikát, abyste dnes používali svůj G2PRO ™! 



 

Jaký je rozdíl mezi G2PRO ™ a předchozím modelem G1? 
Trvalo více jak rok usilovného výzkumu a vývoje patentovaného G2PRO ™ než byl 
připraven ke spuštění a používá nejlepší průmyslové komponenty. Jsme nadšeni, že s vámi 
sdílíme následující nové funkce: 
● Nový, elegantní ergonomický design určený pro vhodnost a pohodlí uživatele 
● Rozšířená životnost baterie a indikátor napájení LED 
● Jednoduchý spínač zapnutí / vypnutí, který nahrazuje bezpečnostní spoušť G1 
● Příchytka s kuličkovým ložiskem pro nové patentované AmpBIT, které umožňuje 
bezproblémové připevnění a odpojení 
● Nový a vylepšený vnitřní průmyslový motor pro lepší rovnováhu a výkonnost 
 
G2PRO ™ je dodáván se 2 bateriemi, třemi originálními AmpBIT, jedním zbrusu novým 
AmpBIT a novým kufříkem, který vám umožní vzít G2PRO ™ kamkoliv. G2PRO ™ je dalším 
velkým skokem pro ruční perkusivní terapii, která vám umožní dělat více, co máte rádi. 
 

Bude možné používat G2PRO ™ v zahraničí? 
Ano. Zařízení G2PRO ™ je napájeno 110 V a 220 V, takže může být použito bez 
převodníku. Potřebuje jednoduše adaptér. 
 

Bude model G1 stále dostupný k prodeji? 
Ne. G1 již není k dispozici. V tuto chvíli je k prodeji pouze model G2PRO ™. 
 

Vidím, že příslušenství G1 se stále prodává. Existuje nějaká 
kompatibilita mezi zařízeními G1 a G2PRO ™? 
Vzhledem k vylepšené konstrukci modelu G2PRO ™ a jeho doplňkových součástí není 
bohužel žádná kompatibilita mezi G1 AmpBIT, baterií a nabíječkou a AmpBIT G2PRO ™, 
baterií a nabíječkou. 
 

Jak velký je G2PRO ™ a kolik to váží? 
● Hmotnost přístroje: 1,1 kg  
● Rozměry výrobku: 22 x 14 x 5 cm 
 



Co je to amplituda? 
Amplituda je vzdálenost, kterou AmpBIT cestuje během své otáčky. Přemýšlejte o tom takto: 
léčba z G2PRO ™ je přirovnávána k hluboké tkáňové masáži. Chcete-li rozdělit uzly a 
pracovat na svalech, hluboká tkáňová masáž by byla účinnější než švédská masáž, protože 
působí hlouběji ve svalech. Amplituda TheraGun má stejnou věc jako hluboká tkáňová 
masáž, ale s menším množstvím bolesti nebo tlaku, protože rychlost (frekvence) G2PRO ™ 
má přednost před bolestivými signály v mozku. Jedinečná kombinace amplitudy a frekvence 
G2PRO ™ z něj činí účinnější zařízení než obyčejný masér a další perkusivní přístroje. 
 

Co je AmpBIT? 
AmpBIT znamená zvýšení amplitudy krevního toku. AmpBITs jsou jedinečné pěnové 
příchytky určené k pevnému, ale pohodlnému zacházení svalů. 
 

Proč máte různé AmpBIT? 
Nabízíme čtyři AmpBIT: standardní míč, velkou kuličku, kužel a zcela nový tlumič. 
● Standardní kulička je ideální pro běžné použití  
● Velký míček je ideální pro velké svalové skupiny (quadriceps, glutety atd.) a extrémní 
bolestivost svalů a kloubů 
● Kužel je ideální pro spouštěcí body a malé oblasti svalů (nohy, zápěstí apod.)  
● Tlumič je určen pro citlivé svaly nebo kostní oblasti, které vyžadují menší tlak. 
 

Jakou životnost mají AmpBIT? 
V průměru by se měly AmpBIT vyměňovat každých 90 dní. V klinickém prostředí, kde bude 
vaše průměrné denní užití jistě vyšší, doporučujeme vyměnit AmpBIT po přibližně 30 dnech 
používání. 
 

Proč nemá G2PRO ™ různé rychlosti? 
G2PRO ™ je lékařem kalibrován tak, aby byl prováděn optimální rychlostí pro účinnou 
perkusní terapii. Rychlejší rychlost by byla bolestivá a pomalejší rychlost by nebyla tak 
účinná. 
 

Kolik otáček za minutu? 
2000 - 2500 ot/min (33 Hertz - 42 Hertz) 
 



Má můj G2PRO ™ být tak hlasitý? 
G2PRO ™ je výkonné perkusivní zařízení, které je vyrobeno z průmyslových dílů, které 
vytvářejí potřebnou rychlost, sílu a točivý moment, aby poskytly hluboké svalové ošetření, 
které je jedinečné pro TheraGun. Nikdy bychom nechtěli obětovat hluk za sílu a účinnost. 
 

ZÁRUČNÍ INFORMACE 

Jak dlouho platí záruka? 
Vytvořili jsme TheraGun G2PRO ™ s vysoce kvalitními průmyslovými součástkami, které 
vydrží dlouhou dobu. Bohužel, stejně jako u všech vysoce kvalitních zařízení, může dojít k 
poruchám. Pokud k tomu dojde, záruka pokrývá vaši jednotku G2PRO ™ po celou dobu 
nákupu a baterie po dobu 90 dní po zakoupení. S radostí váš G2PRO ™ vyměníme nebo 
opravíme, ale nepokrýváme náklady na zpětnou přepravu. 
 

Jak mohu zaregistrovat svou záruku? 
Pokud jste zakoupili G2PRO ™ přímo na www.theragun.com, vaše záruka se automaticky 
zaregistruje. Další informace týkající se záruky naleznete v našich informacích o záruce. 
Pokud jste svůj G2PRO ™ nekoupili přímo na adrese www.theragun.com, budete si muset 
zaregistrovat svou záruku: https://theragun.com/pages/warranty-form či kontaktovat 
info@rehasport.cz. 
 

Co dělat, když nebude G2PRO ™ fungovat? 
Vytvořili jsme TheraGun G2PRO ™ s vysoce kvalitními průmyslovými součástmi, které 
vydrží dlouhou dobu. Bohužel, stejně jako u všech vysoce kvalitních zařízení, může dojít k 
poruchám. Pokud k tomu dojde, záruka pokrývá váš balíček G2PRO ™ po celou dobu 
nákupu a baterie po dobu 90 dní po zakoupení. Kontaktujte nás prosím na email 
info@rehasport.cz, abychom vám mohli poskytnout více informací, které jsou specifické pro 
vaše dotazy. 
 

BATERIE // 

Je moje baterie v záruce? 
Vaše baterie má od data zakoupení má 90 denní záruku. 
 

https://theragun.com/pages/warranty-form


Jak dlouho baterie vydrží? 
Plně nabitá baterie G1 vydrží 20 minut (v závislosti na použití). Plně nabitá baterie G2PRO 
™ vydrží 40-45 minut (v závislosti na použití). Zařízení G2PRO ™ se bude nabíjet přibližně 
50 minut díky větší kapacitě baterie. Čím vyšší tlak aplikujete na své tělo, tím rychleji se 
baterie vybije. Životnost baterie závisí na tom, jak často ji používáte a jak dobře o ni 
pečujete. 
 

Co mohu udělat, aby se baterie vydržely déle? 
Vyjměte baterii z nabíječky, jakmile je plně nabitá, a nenechávejte ji v nabíječce přes noc. 
 

Zdá se, že mé baterie se nenabíjejí. Co bych měl dělat? 
Při odstraňování problémů s bateriemi postupujte podle následujících pokynů:  
1. Zapojte nabíječku. LED dioda THERAGUN třikrát blikne zeleně a pak se zastaví. 
2. Vložte baterii do nabíječky a zatlačte dolů, až zaklapne na místo. Pokud je baterie plně 
vložena do nabíječky, dioda THERAGUN bude blikat pomalu červeně (jednou za sekundu) . 
3. Jakmile LED dioda THERAGUN rozsvítí zeleně, je akumulátor zcela nabitý.  
- Pokud je baterie přehřátá, rozbitá nebo není plně vložena do nabíječky, LED dioda 
THERAGUN bude rychle blikat červeně (třikrát za sekundu)..  
- Během nabíjení baterie LED dioda THERAGUN bude stále blikat červeně, ale pomaleji 
(jednou za sekundu).  
- Když je baterie plně nabitá, LED THERAGUN se rozsvítí zeleně. 
 

Mohu použít baterii / nabíječku G1 s novým G2PRO ™? 
Ne, mezi konstrukcemi baterií pro tyto dva modely neexistuje kompatibilita, protože model 
G2PRO ™ má jinou kapacitu a design baterie. 
 

Mohu letět s lithium-iontovými bateriemi? 
Náhradní (odinstalované) lithium-iontové baterie musí být uloženy pouze v zavazadlovém 
prostoru. Při kontrole zavazadlového prostoru na bráně musí být všechny náhradní lithiové 
baterie vyjmuty z vaku a uloženy spolu s cestujícím v kabině letadla. 
Přečtěte si další informace od FAA. 
 
 
 
 


