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Začínáme

Krok 1

Zapněte a nechte pracovat
Nechte G3PRO plout po svalech, 
které si vyžadují nejvyšší
pozornost a úlevu od bolesti.

Krok 2

Stáhněte si aplikaci Theragun
 Zjistěte jak dostat z vaší G3PRO co

nejvíce pomocí návodů a triků
krok za krokem.

 Krok 3

Žijte svůj nejlepší život
Zlepšete své zdraví, pohyblivost
a štěstí, zasloužíte si to.

G3PRO

Použití G3PRO

Vkládání a vyjmutí baterií

Použití polohovatelného ramene

Nasazení a sundání nástavce

Nástavce

Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce

Vypínač     přepínač rychlosti
Multi-úchopová rukojeť
Dobíjecí Li-ion baterie
Tlačítko pro odjištění polohy ramene
Polohovatelné rameno přístroje
Vyměnitelný nástavec

1. Před zapnutím vložte do G3PRO baterii. 3. Stisknutím tlačítka       přepínejte rychlosti 
         (2400 ot./min. pro standardní ošetření a 
         1750 ot./min. pro jemnější ošetření).

 1. Připravte si baterii plochou částí
     směrem k tlačítku. 
2. LED kontrolky signalizují stav
     baterie, při zapnutí přístroje se 
     rozsvítí.
3. Pro vyjmutí odjistěte posuvné
     tlačítko a vysuňte baterii. 
     

 1. Upravte polohu ramene do jedné ze 4 pozic.
2. Rameno uvolníte  stisknutím a držením
     tlačítka z boku horní části.
3. Puštěním tlačítka se daná poloha zafixuje. 
     

Váš G3PRO přichází s 6 nástavci - 
každý je speciálně navržený na 
jiné svalové skupiny, zaměřen 
na různé zdravotní neduhy a bolesti.

Nabíječka
Vložte baterii do nabíjecí stanice a zatlačte. 
Signalizace na nabíjecí stanici se začne rozsvěcet 
a zhasínat (”dýchat”). Baterie je nabitá když
signalizace na nabíjecí stanici svítí bez přerušení.

 1. Nasměrujte nástavec k zakončení ramene,
     otočte nástavec tak, aby korespondoval
     tvar koncovky ramene s tvarem prohlubně
     v nástavci, nasaďte zatlačením, díly do sebe
     zacvaknou.
2. Sundání nástavce - uchopte spodní část
     nástavce a vytáhněte.
    

Stáhněte si Theragun App pro více informací o praktickém použití G3PRO.

Zjistěte jak je všechny použít 
pomocí Theragun App.

2. Stisknutím tlačítka         zapnete G3PRO. 4. Opětovným stisknutím tlačítka         vypnete 
         přístroj G3PRO.
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