
ВСТУП 
Масажер Compex® Fixx ™ 1.0 забезпечує максимально глибокий масаж тканин для запалених та 

перевтомлених м'язів. FIXX 1.0 має 3 швидкості: 25, 33 та 46 ударів в секунду. Комбінування швидкостей 

та різного натиску рук дозволяє підібрати режим масажу, пристосований під потреби кожного окремого 

користувача. Fixx 1.0 допомагає зменшити больові відчуття, розслабити перенапружені м'язи після 

фізичних навантажень, а також розігріти м’які тканини перед тренуванням. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
ЦЕЙ ПРИСТРІЙ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДПОВІДНО ДО НАСТУПНИХ ІНСТРУКЦІЙ: 

• Особам до 18 років застосовувати лише під наглядом дорослих осіб.
• В разі будь-якого дискомфорту – негайно припиніть використання масажера.
• Уникайте контакту масажера з головою, кістками та суглобами.
• Застосовуйте масажер не більше 1 хвилини на кожній окремій ділянці тіла. Масажуйте м`язи, уникаючи

кісток та суглобів.
• Уникайте контакту пальців, рук та/або волосся з важелем та насадкою, коли масажер Fixx™ 1.0

увімкнено
• Не кидайте масажер Fixx™ 1.0.
• Масажер Fixx™ 1.0. не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними

або розумовими здібностями або з браком досвіду чи знань, за винятком тих випадків, коли вони
знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку.

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
БУДЬ ЛАСКА, НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ ЗА НАСТУПНИХ УМОВ: 

• Нещодавні хірургічні втручання будь-якого типу

• Протипоказання та/або травми, спричинені вібромасажером

• Грижі міжхребцевих дисків

• Вагітність

• Діабет/невропатія або пошкодження сітківки

• Вживлений кардіостимулятор

• Травми, на які може вплинути вібромасажер

• Епілепсія та/або мігрені

• Спондилолістез

• Деформація/ригідність хребта

• Нещодавня заміна суглобів або ВМС

• Вживлені металеві спиці/пластини

• Присутні фактори, що погіршують стан здоров`я.
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УВАГА 
• Перед використанням проконсультуйтесь з лікарем. Не використовуйте на травмованих ділянках тіла

• Не занурюйте пристрій у воду, пісок та/або дрібне сміття, що може потрапити до вентиляційного
отвору.

• Не викручуйте гвинти та не намагайтесь розібрати пристрій самостійно.



ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ 
Можливе подразнення шкіри та невеликі синці в разі масажування більше 60 секунд на одному місці 

або на кістлявих ділянках. Побічні ефекти можуть виникати у людей, які нещодавно перенесли операції, 

мають шкірні захворювання, рани, нервові захворювання, переломи кісток та/або контузії. З метою 

запобігання виникнення подібних реакцій, користувачі повинні проконсультуватися з лікарем перед 

застосуванням масажеру Fixx™ 1.0. 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
• Підключіть шнур живлення до основи зарядного блоку, а штекер вставте в розетку. Встановіть

акумулятор в зарядну станцію. Тривалість зарядки батареї: 1,5-2,5 години. 

• В процесі зарядки індикатор зарядної станції горить червоним кольором.  Як тільки акумулятор

повністю зарядиться, індикатор засвітиться зеленим (див. мал. 1А і 1В)-витягніть його з зарядної станції. 

• Перед початком використання переконайтесь, що масажер Fixx ™ 1.0 вимкнений. Обов’язково до

початку роботи пристрою закріпіть масажну насадку на металевому важелі, закручуючи її за 

годинниковою стрілкою злегка притиснувши (див. мал. 3А). 

• Переконайтесь, що повзунок включення знаходиться в положенні OFF, і лише тоді вставте

акумулятор у відсік для акумулятора, натискаючи на нього до клацання з кожного боку. 

• Для увімкнення пристрою посуньте перемикач на верхній ручці вперед, поки масажер не почне

працювати. Посуньте перемикач далі вперед, щоб збільшити швидкість (1, 2, 3). 

• Щоб змінити положення важеля з насадкою, натисніть блакитну кнопку на круглому корпусі
масажера та оберіть бажаний кут :0, 45, 90 градусів (див. мал. 2B). 
• На корпусі масажера Fixx 1.0 є чотири світлових індикатори, що показують рівень заряду

акумулятора: 25%, 50%, 75% і 100%. Кожного разу заряджайте акумулятор, коли рівень заряду впаде 

до 25%.  Щоб забезпечити тривалий термін служби акумулятора, намагайтеся ніколи повністю не 

розряджати його (див. мал. 1А і 1В). 

• Щоб витягти акумулятор з пристрою, змістіть засувки з обох боків акумулятора та витягніть

його з корпусу масажера. 

• Щоб зняти насадку з важеля, обов’язково вимкніть пристрій та поверніть її проти

годинникової стрілки. Використовуйте антибактеріальні або спиртовмісні серветки для очищення 

насадок після використання. 



ПЕМИКАЧ ШВИДКОСТІ 

ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗИЦІЇ АКУМУЛЯТОРА  

ВАЖЕЛЯ 

ЗМІННА НАСАДКА ЛІТІЙ-ІОННА БАТАРЕЯ 

(АКУМУЛЯТОР) 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
КНОПКА КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ: 

 Швидкість 1: 1500 об / хв Потужність (Вт): 3,4 / Напруга (В): 12,0 / Сила струму (А): 0,28 / Рівень шуму (ДБ): 57-60 

Швидкість 2: 2200 об / хв Потужність (Вт): 7,5 / Напруга (В): 12,0 / Сила струму (А): 0,63 / Рівень шуму (ДБ): 62-65 

Швидкість 3: 2800 об / хв Потужність (Вт): 12,3 / Напруга (В): 11,9 / Сила струму (А): 1,03 / Рівень шуму (ДБ): 67-70 

ВИМК. ШВИДКІСТЬ 2 

ШВИДКІСТЬ 1 ШВИДКІСТЬ  3 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
• Для очищення протріть пристрій вологою серветкою, а потім сухою.

• Насадку та ручку масажера протріть антибактеріальними серветками з метою запобігання
розповсюдженню мікробів.

• Витягніть акумулятор та покладіть його у спеціально відведене місце у валізі для зберігання.



ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
• Якщо масажер Fixx ™ 1.0 не вмикається, витягніть акумулятор та поставте його на зарядку до повного
зарядження.

• Якщо насадка не знімається з важелю, поверніть її проти годинникової стрілки.

• Якщо акумулятор не заряджається, перевірте з'єднання шнура живлення до основи зарядного пристрою
та підключення вилки до розетки електромережі.

• Якщо положення важеля не регулюється, натисніть блакитну кнопку на круглому корпусі масажера та
потягніть його у протилежному напрямку, щоб розклинити, потім помістіть у необхідне положення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
Відвідайте сайт compex.com.ua, щоб ознайомитися з можливими способами використання масажера. 

УМОВИ ГАРАНТІЇ 
Цей  пристрій  має  гарантію  на один рік від  дати  продажу.  Гарантія  поширюється  лише  на  
пристрій  без акумуляторної батареї та аксесуарів (насадок і т.п.). 

Протягом гарантійного терміну дефектні частини будуть відремонтовані або замінені безкоштовно. 
Будь-яке зовнішнє втручання в роботу пристрою, зловживання чи навмисне пошкодження, призводять 
до втрати цієї гарантії. 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з дистриб'ютором. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ / НАПРУГА /  АДАПТЕР 

Специфікація елементів акумулятора: Паралельне з’єднання 3-х елементів акумулятора 2AГ / 2200 

мАг 5C серії (12,6 В 2200 мАг) / 10A / Бренд: Tianpeng/А 

Інформація про акумулятор: термін служби - близько 350 циклів зарядка-розрядка. Зберігати при 

температурі 10C ~ 25C / 50F ~ 77F  

Примітка про термін придатності акумулятора: Якщо пристрій не використовується протягом 

тривалого періоду, рекомендується заряджати акумулятор до 50% його ємності кожні 3 місяці. 

Пристрій з акумулятором потрібно зберігати в прохолодному та сухому місці. Термін служби 

акумулятора 3 роки. 

Адаптер: AC 100-240 В-50/60 Гц 0,8 А / ВИХІД: 15 В = 1000 мА 

Змінні штекерні вилки ETL DC5.5, кабель 1,5 м з роз’ємом для підключення до зарядного пристрою. 

Захисний струм: 10А 3S 

Енергоспоживання в режимі очікування: 2 мА 

Час зарядки та розрядки акумулятора: батарея DC15V 1A повністю заряджається протягом 1,5-2,5 

години. 

Тривалість автономної роботи акумулятора: без навантаження 3-4 год., 1-1,5 год при середньому 

навантаженні.
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