
Začínáme

Krok 1 
Zapněte a nechte pracovat 
Silně stiskněte středové tlačítko a nechte PRO plout po oblastech, které 
vyžadují nejvyšší pozornost. Rychlost upravíte stisknutím tlačítek (+) a (-). 
Nevyvíjejte příliš silný tlak. 

Krok 2 
Stáhněte si aplikaci Theragun 
Provedeme vás bezstarostně nastavením a ukážeme, jak dostat z vašeho 
Theragunu PRO maximum.

Krok 3 
Pociťte ten rozdíl. Každý den. 
Zhluboka se nadechněte a poskytněte si ošetření s přednastaveným programem 
nebo freestyle, vše je vytvořené přímo pro vás s průvodcem v aplikaci. 

Theragun PRO
OLED displej
Ovládací tlačítka
Multi-úchopová rukojeť
Li-ion baterie

Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce. 
Vyměnitelné nástavce
Polohovatelné rameno

Tlačítko pro odjištění baterie
Tlačítko pro odjištění  polohy ramene

Použití Theragunu PRO
1. Před zapnutím vložte do Theragunu PRO baterii. 

 

2. Silným stisknutím středového tlačítka
zapnete přístroj Theragun PRO. 

 

3. Pro zvýšení či snížení rychlosti ošetření 
použijte tlačítka (+) a (-). 
(rozmezí 1750 - 2400 ot./min.). 

 

4. Pro přepínání mezi přednastavenými 
programy přístroje Theragun PRO
použijte tlačítka (<) a (>). 

 

5. Přístroj vypnete silným stisknutím a  
podržením středového tlačítka. Tlačítko
držte stlačené dokud se Theragun PRO nevypne.

Použití polohovatelného ramene
Theragun PRO umožňuje nastavení 4 poloh ramene. 
Pro úpravu polohy stiskněte tlačítko 
na spodní straně přístroje a 
otočte rameno do požadované polohy.  

Nasazení a sundání nástavců 
Nasměrujte nástavec k zakončení ramene, otočte 
nástavec tak, aby tvar koncovky ramene korespondoval 
s tvarem prohlubně v nástavci. Nasaďte zatlačením, díly 
do sebe zacvaknou. Nástavec sundáte uchopením 
plastové objímky nástavce a vytáhnutím (viz. obrázek). 

Správně Špatně

Váš Theragun PRO přichází s 6 nástavci. Každý je speciálně navržený na jiné 
svalové skupiny a způsoby použití.

Nástavce

Thumb
Na spodní část zad a 
terapii trigger pointů 

Dampener
Na citlivější oblasti 
a okolo kostí

Standard Ball
Pro univerzální
použití

Cone
Na detailní ošetření
a malé svalové skupiny

Wedge
Na ošetření lopatek 
a IT bandů

Supersoft™
K ošetření citlivých 
oblastí včetně kostí

Li-ion baterie
Připravte baterii k otvoru na spodní straně 
přístroje, plochou částí zakončení baterie 
směrem ke kulatému tlačítku. Zasuňte 
baterii do přístroje. 

Zbývající výdrž baterie se při zapnutí 
přístroje zobrazí na OLED displeji.  

Pro vyjmutí baterie  stiskněte kulaté tlačítko 
u otvoru na baterii a baterii vytáhněte. 

Nabíječka
Zapojte kabel do zdířky na nabíječce. 
Vložte baterii a zatlačte dokud 
nezačne blikat kontrolka nabíječky. 
Baterie je nabitá, když kontrolka 
svítí nepřerušovaně. 

U přístroje Theragun PRO je možnost 
bezdrátového nabíjení. 
Pro více informací o navštivte www.rehasport.cz 

Theragun PRO je smart zařízení, které umožňuje připojení přes 
Bluetooth. Díky tomu se snadno propojí s aplikací Therabody. Po 
stažení vás aplikace provede krok za krokem nastavením a ukáže 
vám, jak spárovat aplikaci s vaším PRO. 
Jakmile máte přístroj spárovaný, můžete pomocí telefonu upravit 
rychlost, aktivovat přednastavené programy ošetření a na základě 
vašeho používání dostanete doporučení šité na míru. OLED displej 
je doplněk aplikace a pomocník při průvodcovaném ošetření.  
Zobrazuje aktuální rychlost a sílu.  

Smart vlastnosti

Naskenujte  QR kód a začněte.
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