
Začíname

Krok 1 
Zapnite a nechajte pracovať 
Silno stlačte stredové tlačidlo a nechajte PRO plávať po svaloch, ktoré si 
vyžadujú najvyššiu pozornosť. Rýchlosť upravíte stlačením tlačidiel (+) a (-). 
Nevyvíjajte príliš silný tlak.  

Krok 2 
Stiahnite si aplikáciu Theragun 
Prevedieme vás bezstarostne nastavením a ukážeme, ako dostať z vášho 
Theragunu PRO maximum.

Krok 3 
Pocíťte ten rozdiel. Každý deň. 
Zhlboka sa nadýchnite a poskytnite si ošetrenie s prednastaveným programom 
alebo freestyle, všetko je vytvorené priamo pre vás so sprievodcom v aplikácii.

Nasadenie a zloženie nástavca 

Správne Zle

Váš Theragun PRO prichádza so 6 nástavcami. Každý je špeciálne navrhnutý na 
iné svalové skupiny a spôsoby použitia.

Nástavce

Na spodnú časť chrbta a 
na terapiu spúšťových bodov 

Pre citlivé oblasti 
a v blízkosti kostí

Pre univerzálne 
použitie

Na detailné ošetrenie
a malé svalové skupiny

Na ošetrenie lopatiek
a IT bandov

Na ošetrenie citlivých
oblastí vrátane kostí

Pripravte si batériu k otvoru na spodnej 
strane prístroja, plochou časťou zakončenej 
batérie smerom k okrúhlemu tlačidlu. 
Zasuňte batériu do prístroja. 

Zostávajúca výdrž batérie sa pri zapnutí 
prístroja zobrazí na OLED displeji.  
Pre vybratie batérie stlačte okrúhle 
tlačidlo pri otvore a batériu vytiahnite.

Zapojte kábel do zásuvky na nabíjačke. 
Vložte batériu do nabíjacej stanice a 
zatlačte. Signalizácia na nabíjacej 
stanici začne blikať. Batérie je nabitá, 
keď signalizácia svieti bez prerušenia.

U prístroja Theragun PRO je možnosť 
bezdrôtového nabíjania. 
Pre viac informácií navštívte www.rehasport.sk

Theragun PRO je Smart zariadenie, ktoré umožňuje pripojenie 
cez Bluetooth. Vďaka tomu sa jednoducho prepojí s aplikáciou 
Therabody. Aplikácia vás prevedie každou procedúrou krok za 
krokom a ukáže vám, ako spárovať aplikáciu s vaším PRO.
Akonáhle máte prístroj spárovaný, môžete pomocou telefónu 
upraviť rýchlosť, aktivovať prednastavené programy ošetrenia 
a na základe vášho používania dostanete odporúčanie šité na 
mieru. OLED displej je doplnok aplikácie a pomocník pri 
ošetrení so sprievodcom. Zobrazuje aktuálnu rýchlosť a silu.

Smart vlastnosti

SK

Theragun PRO
OLED displej
Ovládacie tlačidlá
Multi-úchopová rukoväť
Li-ion batéria

Vymeniteľný nástavec
Polohovateľné rameno prístroja

Tlačidlo pre odistenie batérie
Tlačidlo pre odistenie polohy ramena

Prečítajte si priložené bezpečnostné inštrukcie.

Použitie Theragunu PRO
1. Pred zapnutím vložte do Theragunu PRO batériu. 

 

2. Silným stlačením stredového tlačidla
zapnete prístroj Theragun PRO. 

 

3. Pre zvýšenie či zníženie rýchlosti ošetrenia 
použite tlačidlá (+) a (-). 
(rozmedzie 1750 - 2400 ot./min.). 

 

4. Pre prepínanie medzi prednastavenými 
programami prístroja Theragun PRO
použite tlačidlá (<) a (>). 

 

5. Prístroj vypnete silným stlačením a
podržaním stredového tlačidla. Tlačidlo
nechajte stlačené kým sa Theragun PRO nevypne.

Nasmerujte nástavec tak, aby korešpondoval tvar 
koncovky ramena s tvarom priehlbiny v nástavci, 
nasaďte zatlačením, diely do seba zacvaknú. Zloženie 
nástavca – uchopte spodnú časť nástavca a 
vytiahnite (viď. obrázok).

Použitie polohovacieho ramena
Theragun PRO umožňuje nastavenie 4 polôh ramena. 
Pre úpravu polohy stlačte tlačidlo 
na spodnej strane prístroja a 
obráťte rameno do požadovanej polohy.     

ThumbDampener Standard Ball Cone Wedge Supersoft™

Li-ion batérie Nabíjačka

Naskenujte  QR kód a začnite.
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