
TheraGun G2PRO

Výrobce: TheraGun, LLC

Země původu: USA

CZ

Typ: rázová terapie, masážní přístroj

Kód produktu: G2PRO-EU

Balení: G2PRO, nabíječka, 4x nástavec,
              2x baterie

VAROVÁNÍ: Během používání přístroje G2PRO ™ nedávejte prst nebo žádné jiné předměty do blízkos� 
kovového pístu nad masážním nástavcem.
Nepoužívejte žádné jiné masážní nástavce ani jiné baterie než ty, které dodává společnost TheraGun 
a používejte je pouze podle návodu k produktu TheraGun.
Nepoužívejte přístroj G2PRO ™ na hlavě nebo v blízkos� Vašich genitálií. Dávejte pozor na zamotání vlasů 
do držáku nástavce nebo jiných pohyblivých čás� přístroje G2PRO ™. Nepoužívejte přístroj G2PRO ™ přes 
ohryzek nebo krční obratel C4.
Dávejte pozor, aby přístroj G2PRO ™ nebyl mokrý a čistěte jej čis�cí houbičkou nebo lehce navlhčeným 
hadříkem.
Neblokujte větrací otvory motoru.
Abyste zvýšili životnost baterie, vyjměte ji z nabíječky, jakmile se na LED displeji přístroje TheraGun objeví 
zelená kontrolka.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE THERAGUN G2PRO ™ NEBO NABITÍM 
LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE, všechny návody a bezpečnostní pokyny v tomto 
manuálu, na nabíječce, na baterii a na samotném přístroji G2PRO ™.

NOVÉ BATERIE MUSÍ BÝT NABITY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Usilujeme o to, aby přístroj 
TheraGun G2PRO ™ byl co nejbezpečnější. Jedná se však o moderní mechanický přístroj s elektrickými 
součástkami. Pokud není přístroj TheraGun G2PRO ™ a jeho příslušenství řádně používán a udržován, hrozí 
nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Při používání přístroje TheraGun G2PRO ™ 
je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to: 
1. POUŽÍVEJTE JEN PODLE NÁVODU. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto provozním 
manuálu přístroje TheraGun. Používejte TheraGun pouze s doporučeným příslušenstvím a náhradními díly. 
Neprovádějte žádnou jinou údržbu, která není uvedena v tomto provozním manuálu nebo stanovená 
společnos�  TheraGun. 
2. NEVHODNÉ PRO DĚTI.  Přístroj TheraGun G2PRO ™ a nabíječka nejsou určeny pro použi� malými 
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 zajis� bezpečné nabíjení a používání přístroje TheraGun G2PRO ™. Nedovolte, aby byl přístroj 
TheraGun G2PRO ™ používán jako hračka. Dbejte zvýšené opatrnos�, pokud přístroj používáte v přítomnos� 
dě�, nebo když jej dě� používají. Dě� by měly být pod dohledem, abyste se ujis�li, že si nebudou hrát 
s přístrojem TheraGun G2PRO ™ nebo s nabíječkou. 

NÁVOD NA POUŽITÍ



NIKDY NEVYNDAVEJTE BATERII, POKUD JE PŘÍSTROJ V PROVOZU: 1. UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI 
RIZIKO ZRANĚNÍ, NABÍJEJTE LITHIUMTECH BATERIE POUZE V NABÍJEČKÁCH SPOLEČNOSTI THERAGUN. 
Jiné typy nabíječek mohou způsobit zranění nebo poškození. Nedávejte baterii do napájecí zástrčky nebo 
zapalovače cigaret. Baterie se mohou trvale zničit nebo poškodit.
2. POUŽÍVEJTE THERAGUN G2PRO ™ pouze s bateriemi společnos� THERAGUN. Použi� s jinými bateriemi 
může vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
3. NABÍJECÍ MÍSTA. Přístroj TheraGun by měl být nabíjen pod střechou v dobře větraném a suchém prostředí. 
Přístroj TheraGun G2PRO ™ nenabíjejte venku, v koupelně nebo do vzdálenos� 3 metrů od vany nebo bazénu. 
Nepoužívejte přístroj TheraGun G2PRO ™ nebo nabíječku na mokrém povrchu a nevystavujte nabíječku 
vlhkos�, deš� ani sněhu. Nepoužívejte baterii ani nabíječku v přítomnos� výbušného prostředí 
(plynné výpary, prach nebo hořlavé materiály), protože mohou vytvořit jiskry, které by mohly způsobit požár.
4. UKONČENÍ NABÍJENÍ. Po ukončení nabíjení vytahujte nabíječku za zástrčku, nikoliv za kabel, abyste 
snížili riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu. Nikdy nepřenášejte nabíječku pomocí kabelu. Chraňte 
kabel před teplem, olejem a ostrými hranami. Nepoužívejte a nenabíjejte, když je kabel poškozen. 
Neroztahujte kabel nabíječky a nevystavujte jej tlaku. Umisťujte kabel mimo vyhřívané plochy. 
Nemanipulujte s nabíječkou, včetně koncovky nabíječky nebo s přístrojem TheraGun G2PRO ™, pokud máte 
vlhké ruce.
5. NABÍJEČKU VYTÁHNĚTE, pokud ji nepoužíváte a vyjměte baterii. Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud ji 
delší dobu nepoužíváte. Ujistěte se, že kabel nabíječky je umístěn tak, aby se nepohnul, nezapadl ani nebyl 
vystaven poškození nebo tlaku. Poškozenou nabíječku okamžitě vyměňte.
6. NEPŘEBÍJEJTE BATERII. Nenechávejte baterii v nabíječce déle než hodinu po úplném nabi� akumulátoru. 
Přebi� baterie zkracuje její životnost nebo ji poškozuje.
7. NEBLOKUJTE VĚTRACÍ OTVORY MOTORU. Nevkládejte do větracích otvorů žádné překážky.  Přístroj 
nepoužívejte, aniž by byl blokován kterýkoliv větrací otvor; 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 čás�, stejně jako nástavce.
8. NIKDY NEZAPALUJTE BATERII. Baterie může explodovat a způsobit zranění nebo poškození. Při spálení 
akumulátoru vznikají toxické výpary a látky.
9. NEROZMAČKÁVEJTE, NEHÁZEJTE NEBO NENIČTE BATERII. Nepoužívejte baterii nebo nabíječku, která 
byla vystavena prudkému úderu, spadla, byla přejeta nebo byla jinak poškozena.
10. CHEMIKÁLIE Z BATERIÍ ZPŮSOBUJÍ VÁŽNÉ POPÁLENINY. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou, očima 
nebo ústy. Pokud z poškozené baterie vytékají chemikálie, použijte k manipulaci s ní gumové nebo 
neoprénové rukavice. Pokud je pokožka vystavena teku�nám z baterie, umyjte ji mýdlem a vodou 
a opláchněte octem. Pokud jsou bateriovým chemikáliím vystaveny oči, okamžitě je vyplachujte vodou po 
dobu 20 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv odstraňte a zlikvidujte jej.
11. NEZKRATUJTE. Baterie zkratuje, pokud kovový předmět spojí kladný a záporný pól na baterii. 
Neumisťujte baterii v blízkos� objektů, které by mohly způsobit zkrat, jako jsou mince, klíče nebo hřebíky 
v kapse. Zkratovaná baterie může způsobit požár a zranění.
12. ULOŽTE BATERII A NABÍJEČKU na chladném, suchém místě. Neskladujte baterii tam, kde mohou teploty 
překračovat 40°C – na přímém slunci, v autě, železných budovách v létě. Pokud není přístroj po delší dobu 
používán, měla by být z něj vyjmuta baterie.
13. LIKVIDACE BATERIÍ THERAGUN. Lithium-ion baterie TheraGun jsou šetrnější k životnímu prostředí než 
jiné typy baterií (např. nikl-kadmium). Baterii vždy likvidujte podle federálních, státních a místních zákonů. 
Ohledně recyklačních míst se obraťte na recyklační agenturu ve Vašem okolí. Dokonce i vybité baterie 
obsahují určitou energii. Před likvidací použijte elektrickou pásku k zakry� pólů, aby nedošlo ke zkratu 
baterie, což by mohlo způsobit požár nebo výbuch.
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NÁVOD NA POUŽITÍ

Zadní boční pohled 
Tlačítko otáčení ramene 
Tlačítko zapínání/vypínání 
Polohy otáčení ramene 
Odnímatelný masážní nástavec 
Motor s vysokým točivým momentem 
Větrací otvory motoru 
LED displej stavu kapacity baterie 
Úchop pro uvolnění baterie 

OMEZENÁ ZÁRUKA: Produkt TheraGun G2PRO ™ má omezenou záruku na dva roky. Aby mohl být produkt 
G2PRO ™ nebo jeho část opraven nebo vyměněn v rámci záruky, musí být společnos� TheraGun vrácen 
předplacenou a pojištěnou zásilkou. Tato záruka se nevztahuje na poškození, které společnost TheraGun 
považuje za opravy provedené jinou osobou než oprávněným pracovníkem společnos� TheraGun, dále 
se záruka nevztahuje na nesprávné použi�, změny, nevhodné použi�, běžné opotřebení, nedostatečnou 
údržbu nebo nehody. Podrobné informace o záruce najdete na www.theragun.com/warranty. V případě 
jakýchkoli záležitos� týkajících se záruky kontaktujte, prosím, e-mailem na info@theragun.com či 
info@rehasport.cz

14. MONTÁŽ NABÍJČKY NA ZEĎ. Při montáži nabíječky na zeď použijte vhodný montážní materiál pro typ 
Vaší stěny a ujistěte se, že je dokovací stanice pevně připevněna. Zajistěte, aby bezprostředně za montážní 
oblas� nebyly umístěny žádná potrubí (plyn, voda, vzduch) nebo elektrické kabely, vodiče nebo potrubí. 
Dokovací stanice musí být namontována v souladu se směrnicemi, předpisy a normami (federální, státní 
a místní zákony platné v USA). Společnost TheraGun doporučuje dle potřeby používat ochranné oblečení, 
brýle a materiály.
15. NEROZEBÍREJTE. Demontáž nebo nesprávné opětovné sestavení mohou vést k nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem, požáru nebo vystavení chemikáliím v bateriích. Záruka je neplatná, pokud byl přístroj
 TheraGun G2PRO ™ rozebrán, stejně jako jeho baterie nebo nabíječka nebo z něj byly odstraněny některé 
součás�. Pokud je přístroj G2PRO ™ poškozen, stejně jako jeho součás�, kontaktujte společnost TheraGun.
16. SERVIS. Pokud přístroj TheraGun G2PRO ™, baterie nebo nabíječka nepracují správně, pokud došlo 
k ostrému nárazu nebo k pádu, poškození, ponechání venku nebo pádu do vody, přístroj a příslušenství 
nepoužívejte a kontaktujte společnost TheraGun zasláním e-mailu na info@theragun.com ohledně opravy 
nebo servisu. Přístroj TheraGun G2PRO ™ se nepokoušejte opravit nebo demontovat, protože může způsobit 
úraz elektrickým proudem nebo požár.



ULOŽTE VŠECHNY POKYNY PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ: BEZPEČNOST
• Nikdy se nepokoušejte rozebírat baterii.
• Nikdy neskladujte baterii na přímém slunci nebo při teplotách nad 40 °C.
• Nikdy nevystavujte baterii nebo nabíječku vodě.
• Baterie a nabíječka fungují nejlépe při normální pokojové teplotě. Nenabíjejte na přímém slunečním světle 
   ani při nízkých teplotách. Rozsah teplot pro nabíjení je 0 °C až 40 °C.
• Při dlouhodobém skladování by měla být baterie plně nabitá.
• Vždy vyjměte baterii z nabíječky, když kontrolka sví� zeleně.

Zadní boční pohled 
Tlačítko otáčení ramene 
Tlačítko zapínání/vypínání 
Polohy otáčení ramene 
Odnímatelný masážní nástavec 
Motor s vysokým točivým momentem 
Větrací otvory motoru 
LED displej stavu kapacity baterie 
Úchop pro uvolnění baterie 

Spouštění přístroje G2PRO ™: BEZPEČNOST
1. Jakmile je baterie správně vložena, posuňte tlačítko zapínání dopředu, abyste přístroj G2PRO ™ spus�li.
2. Posuňte tlačítko zapínání dozadu, abyste přístroj G2PRO ™ vypnuli.
Připevnění masážního nástavce:
1. K upevnění masážního nástavce: nasměrujte nástavec ke konci přístroje G2PRO™.
2. K odejmu� masážního nástavce jej jednoduše vytáhněte.
Nastavení ramena nesoucího masážní nástavce:
1. Podržte černé tlačítko napro� logu G.
2. Během držení tlačítka otočte rameno na pozici 1 až 4. Označení pozic se nachází na straně.
3. Jakmile uslyšíte zamknu� zámku ramene, můžete uvolnit černé tlačítko.
Baterie: 
1. K uvolnění baterie s�skněte černé úchopy na obou stranách a poté ji vytáhněte.
2. Baterii vkládejte s logem G na špičce trojúhelníku.
LED kontrolky při vkládání baterie jednou bliknou, aby ukázaly, že je bateriesprávně vložena.
• Jakmile je přístroj G2PRO ™ zapnut, ukáží LED kontrolky úroveň nabi� baterie.Po 5 sekundách kontrolky 
    zhasnou.
• Nabíjejte baterii pouze tehdy, sví�-li pouze jedna LED kontrolka
LED displej stavu nabi� baterie:
Provozní doba při plném nabi� činí přibližně 45 minut.
Plně nabito 
Částečně nabito
Brzy nabít

NABÍJENÍ:
1. Zapojte nabíječku do zásuvky. Zelená THERAGUN-LED kontrolka třikrát blikne a pak přestane.
2. Vložte baterii do nabíječky a tlačte ji dolů, dokud nezacvakne. Pokud je do přístroje vložena správně, začne 
THERAGUN-LED kontrolka následně pomalu blikat (jednou za sekundu).
3. Jakmile THERAGUN-LED kontrolka sví� stále zeleně, je baterie plně nabita.

NÁVOD NA POUŽITÍ



NÁVOD NA POUŽITÍ

• Pokud je baterie přehřátá, rozbitá nebo není správně vložena do přístroje, bude červená THERAGUN-LED 
kontrolka blikat rychle (třikrát za sekundu).
• Během nabíjení baterie bude kontrolka  THERAGUN-LED blikat dále červeně, ale pomaleji (jednou za 
sekundu).
• Je-li baterie zcela nabitá, sví� kontrolka LED THERAGUN zeleně.

Spus�l jsem svůj přístroj G2PRO ™. Co teď? 
Přiložte přístroj G2PRO ™ k tělu a pohybujte jím po celém těle. Zvykněte si na pocit rázové terapie. Vyviňte 
tlak, který je pro Vás pohodlný. Nechte přístroj udělat svou práci. Po jeho použi� by Vás nemělo nic bolet. 
Jak rychle mám pohybovat přístrojem G2PRO ™?
Čím pomalejší pohyb �m lépe. Pohybujte jím přibližně 3 cm za sekundu. Při pohybu po Vašich svalech 
nepospíchejte. 
Jak hluboko do mých svalů mám tlačit přístroj G2PRO ™?
Nejlepším postupem je spus�t přístroj G2PRO ™ před aplikací na tělo. Jakmile je přístroj v provozu, přiložte 
masážní nástavec na Vaše tělo a nechte přístroj G2PRO ™ působit na Vaši tkáň. Jakmile pocí�te tlak, který si 
přejete, můžete jej pomalu zvyšovat, dokud nedosáhnete pohodlného vyvážení.
Jak často mám přístroj používat?
Doporučujeme 15 minutovou masážní dávku pro celé tělo. Nebojte se použít na Vaše extra bolavé svaly po 
dobu dalších 30-60 sekund během dne.
Jak často mám vyměňovat své masážní nástavce?
V průměru by měly být masážní nástavce vyměněny každých 90 dní. Při použi� na klinikách, kde bude Vaše 
průměrné denní použi� určitě vyšší, doporučujeme vyměňovat přibližně po 30 dnech použi�.
Jak dlouho vydrží baterie?
Baterie vydrží přibližně 45 minut v závislos� na síle použitého tlaku.
Pokud potřebuji více informací, co bych měl udělat?
Navš�vte nás online na adrese  www.rehabilitacnipomucky.cz/videonavody/.

PÉČE A ÚDRŽBA
Nabíječku baterií vyčistěte jemným suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čis�cí prostředky ani rozpouštědla.

SPECIFIKACE
Produkty jsou navrženy pouze pro nabíjení znovu nabíjecích baterií typu LithiumTech TG2-BATT-20S (2.0Ah). 
Vhodné baterie jsou:
10.8V baterie pro nabíječku TG-FC-30 (3.0A), VÝSTUP NAPĚTÍ 10.8V. Tyto
modely mají stejné elektrické a mechanické konstrukce s výjimkou odlišného napě� výstupu. Napájecí zdroj 
pro nabíječku: 100V-240V, 55W. Frekvence: 50-60 Hz.

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