
ВСТУП 
Масажний пістолет Compex® Fixx ™ 2.0 допомагає розігріти м’язи перед тренуванням, а також знизити 
больові відчуття в м'яких тканинах і прискорити їх відновлення після фізичного навантаження. П’ять 
швидкісних режимів дають можливість глибоко та безпечно пропрацювати найбільш скуті м’язи для 
ефективного полегшення від болю. Різноманітні насадки (входять в комплект) та головка пістолету, що 
обертається, забезпечують оптимальний режим масажу різним групам м’язів. Змінна акумуляторна 
батарея, компактна конструкція масажера та безшумний двигун дозволяють використовувати його за 
потреби будь-коли в будь-якому місці. 

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

1. Перед використанням переконайтесь, що масажер Fixx ™ 2.0 вимкнений. Обов’язково до початку
роботи пристрою закріпіть масажну насадку на металевому важелі, закручуючи її за годинниковою
стрілкою, злегка притиснувши.

2. Переконайтесь, що повзунок включення знаходиться в положенні OFF, і лише тоді помістіть батарею
в масажер. Коли батарея буде на місці, ви почуєте два кліки.

3. Щоб розпочати масаж, перетягніть повзунок включення в положення ON.

4. Щоб обрати бажану інтенсивність масажу, поверніть регулятор швидкості за годинниковою
стрілкою. Індикатор на світлодіодному дисплеї відобразить рівень, на якому в даний момент працює
пристрій.

5. Щоб змінити положення важеля з насадкою, натисніть блакитну кнопку на круговому корпусі масажера та
оберіть бажаний кут (0, 45, 90 градусів ).

6. Щоб видалити батарею з пристрою, натисніть на кнопку випуску біля слоту і витягніть її.

7. 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.

Рівні заряду батареї (Малюнок 1.)  

100%: індикатор рівня заряду світиться білим кольором  

75%: індикатор рівня заряду світиться сірим кольором  

50%: індикатор рівня заряду світиться темно-сірим кольором 

25%: індикатор рівня заряду світиться червоним кольором 



РІВНІ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ 

100% 75% 50% 25% 

МАЛЮНОК 1 

A 

B 
A On/Off-кнопка включення/виключення 

D 

B Регулятор швидкості 

C C  Індикатор рівня швидкості 

D  Індикатор рівня заряду батареї 

05 05 05 05 



ПРАВИЛА ЗАРЯДКИ 
1. З’єднайте основу вилки електромережі з відповідним адаптером та проверніть його за годинниковою 
стрілкою, щоб правильно зафіксувати на своєму місці. (Щоб витягнути адаптер, перетягніть повзунок на 
основі вилки електромережі ліворуч і одночасно поверніть зубці проти годинникової стрілки).

2. Щоб видалити акумулятор з масажера, натисніть кнопку випуску біля слоту і витягніть її.

3. Вставте акумулятор в основу зарядного пристрою з приєднаним шнуром живлення до його задньої 
частини. Потім вткніть вилку в розетку електромережі з рекомендованою напругою та рівнем струму.

4. Лампочка світлодіодного індикатора вкаже на активний процес зарядки та поточний рівень заряду 
батареї. Червоний - заряджається / зелений - повністю заряджено.

5. Тривалість зарядки: 1.5-2 години. Після повного зарядження-одразу витягніть акумулятор з зарядного 
пристрою.

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.

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

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
• Якщо масажер Fixx ™ 2.0 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 дроту живлення до основи зарядного
пристрою та підключення вилки до розетки електромережі.

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

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

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 кістки та суглоби.
• Уникайте контакту пальців, рук та/або волосся з важелем та насадкою, коли масажер Fixx™ 2.0

увімкнено
• Не кидайте масажер Fixx™ 2.0.
• Масажер Fixx™ 2.0. не призначений для використання особами з обмеженими фізичними,

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

• Зберігати у недоступному для дітей місці.
• Прилад слід використовувати лише з блоком живлення <модель № ICP20-200-1000D>, що

постачається разом з ним.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зарядки акумулятора використовуйте лише блок живлення, що постачається

із цим приладом.



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.

УВАГА 
• 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™ 2.0. 

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
Заява про відповідність частині 15B Правил FCC 

Цей пристрій відповідає частині 15 B Правил FCC. Експлуатація пристрою регулюється двома наступними 
умовами (1) Пристрій не повинен спричиняти перешкоди для функціонування інших приладів (2) Пристрій 
повинен допускати будь-які перешкоди, включаючи такі, що можуть спричинити перебої в його роботі. 



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики Швидкість 1 Швидкість 2 Швидкість 3 Швидкість 4 Швидкість 5 Примітка 

Шум (дб) 58-60 61-63 64-67 68-71 72-74

За умови 
дистанції 
30 см. 

Кількість ударів за 
хвилину (уд/хв) 1000 1500 2000 2500 3000 

Частота (Гц) 16.7 25.0 33.3 41.7 50 

Енерго - 
споживання 

Напруга (В) 16.2 15.8 15.7 15.5 15.4 

Сила струму 
(A) 

0.47 0.8 1.042 1.5 1.9 

Потужність 
(Вт) 

7.6 12.6 16.4 23.3 29.3 

Тривалість 
зарядки та 
автономної 

роботи 
пристрою 

Тривалість 
зарядки 

1.5-2 год. 

Тривалість 
автономної 

роботи 
пристрою 

1-1.5 год.

Адаптер 
живлення 

100-240В-50/60Гц 0,6А / ВИХІД: 20В 1А 20Вт (з міжнародними штекерами） ETL DC5,5,
довжина кабелю- 1,5м Модель №: ICP20-200-1000D

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ 
•Зарядний пристрій: вхід: 20 В постійного струму, 1 А; вихід: 16,8 В постійного струму - 1A Модель №:
LM-CE03

•Літій-полімерний акумулятор 1800 мАг 10А, паралельне з’єднання 5С (4 секції).

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З АКУМУЛЯТОРОМ 
Цей пристрій працює від акумуляторної батареї. Дотримуйтесь наступних рекомендацій та правил безпеки 
у поводженні з елементами живлення. 

УВАГА! 
Небезпечно використовувати або замінювати акумулятор, не дотримуючись правил безпеки. Пошкоджений 
акумулятор слід замінювати лише на акумулятор такого ж типу, що постачається з даним пристроєм. Не 
розбирати самостійно. Заряджати лише зарядним пристроєм, що додається в комплекті з приладом. Не 
розламувати, не протикати, не кидати, не підпалювати, не занурювати у воду та/або інші рідини. Утилізуйте 
акумулятор лише з дотриманням правил та норм місцевого законодавства. 

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРА 
• Коректно встановлюйте акумулятор в масажер. При неправильному встановленні існує небезпека
вибуху.
• Дотримуйтесь інструкцій по зарядженню акумулятора.
• Пошкоджений акумулятор слід замінювати лише на акумулятор такого ж типу.
• Не допускайте надмірного нагрівання акумулятора (сонячне випромінювання/відкрите полум’я/інші
джерела тепла).
• Умови зберігання: -10 ° C ~ + 45 ° C.
• Рекомендується заряджати акумулятор один раз на три місяці.



УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА 
• Акумулятор може містити речовини, шкідливі для навколишнього середовища.

• Утилізуйте акумулятор відповідно до правил та норм місцевого законодавства.

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ В РАЗІ ПРОТІКАННЯ АКУМУЛЯТОРА 
Негайно але обережно витягніть акумулятор. Дійте у добре провітрюваному приміщенні подалі від будь-якого 
джерела тепла. За можливості використовуйте захисні окуляри та рукавички, щоб уникнути контакту із 
речовинами, що витікають. Після зняття пошкодженого акумулятора, очистіть відсік для батареї за допомогою 
ватного тампону або старої зубної щітки. Покладіть акумулятор в поліетиленовий пакет та утилізуйте. 
Уникайте будь-якого контакту із пошкодженими частинами акумулятора. Після роботи з акумулятором, будь 
ласка, ретельно вимийте руки з милом. В разі потрапляння речовини в очі одразу зверніться до лікаря. 

УМОВИ ГАРАНТІЇ 
Цей пристрій має гарантію на один рік від дати продажу. Гарантія поширюється лише на пристрій без 
акумулятора  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. 
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