
 

 

ВСТУП 
Надзвичайно компактний масажер Compex Fixx Mini забезпечує глибокий масаж болючих та 
перевантажених м’язів «на ходу». Fixx Mini працює на трьох швидкостях 1500, 2000 та 2500 
ударів на хвилину. Поєднання трьох швидкостей та різного натиску рук дозволяє підібрати 
оптимальний режим масажу для відновлення. Fixx Mini покращує кровообіг, зменшує біль та 
напруженість м’язів, поліпшує продуктивність, розширює діапазон руху в суглобах, попереджає 
травми та послаблює м’язові спазми (спайки). Масажер також можна використовувати для 
розігріву м’язів перед початком тренування. 
 
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

1. Зарядіть пристрій 1-1,5 години перед використанням.  

2. Під час зарядки світловий індикатор на пристрої світиться червоним кольором, після 
повного зарядження – зеленим. 

3. Перед використанням переконайтесь, що масажер Fixx Mini вимкнений і лише тоді 
закріпіть масажну насадку на металевому важелі, закручуючи її за годинниковою стрілкою, 
злегка притиснувши. Насадка обов’язково повинна бути встановлена до початку роботи 
пристрою. 

4. Щоб увімкнути, натисніть кнопку живлення і утримуйте декілька секунд, поки не 
загориться світловий індикатор. Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб  увімкнути першу 
швидкість. Швидкість буде збільшуватися з кожним натисканням. 

5. Єдиний індикатор на корпусі масажера світиться зеленим кольором, коли рівень заряду 
акумулятора більше 25% її ємності, і червоним – коли менше.  

6. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку живлення і утримуйте декілька секунд. 

7. Щоб зняти масажну насадку з важеля, обов’язково вимкніть пристрій та поверніть її 
проти годинникової стрілки. 

8. Використовуйте антибактеріальні або спиртовмісні серветки для очищення насадок між 
використаннями. 

 
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

•  Якщо Fixx ™ Mini не вмикається – повністю зарядіть акумулятор.  
• Якщо масажна насадка не знімається з валу, поверніть її проти годинникової стрілки і 

потягніть. 

• Якщо акумулятор не заряджається, перевірте підключення кабелю до пристрою Fixx Mini та 
вилки до розетки електромережі. 

• Якщо Fixx Mini від'єднується від тримача-подовжувача, перевірте, чи обидва виступи 
корпусу масажеру потрапили в прорізи головки тримача-подовжувача і є зафіксованими. 

 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

• Для очищення протирайте пристрій вологою серветкою, а потім сухою.  

• Насадки та ручку масажера протирайте антибактеріальними серветками з метою 
запобігання розповсюдження мікробів. 

 
  



 

 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ПОВИНЕН ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО НАСТУПНИХ 
ІНСТРУКЦІЙ: 

• Пристрій повинен використовуватися лише дорослими та/або під наглядом дорослих. 

• В разі виникнення будь-якого дискомфорту – негайно припиніть використання пристрою. 

• Уникайте контакту з головою, кістками та суглобами. 

• Застосовуйте масажер не більше 1 хвилини на кожній окремій ділянці тіла. Рухайтесь 
масажером лише по м`язах, обминаючи кістки та суглоби. 

• Уникайте контакту пальців рук та/або волосся з масажною насадкою та важелем, коли 
пристрій увімкнений. 

• Не кидайте масажер Fixx Mini. 

• Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці. 

• Даний пристрій 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 або отримують інструкції по використанню 
масажера від осіб, які відповідають за їх безпеку. 

•  Прилад слід використовувати лише з блоком живлення <модель NO.  ICP15A-050-2000D>, 
що постачається з 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 
1. Не використовуйте на травмованих ділянках тіла 

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

3.  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 Mini. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗА ВІДСУТНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ (±5%) ПРИ НАВАНТАЖЕННІ (±5%) 

Рівень швидкості 
Швидкість 

1 
Швидкість 

2 
Швидкість 

3 
Рівень швидкості 

Швидкість 
1 

Швидкість 
2 

Швидкість 
3 

К-сть ударів за 
хвилину (уд/хв) 

1500 2000 2500 
К-сть ударів за 
хвилину (уд/хв) 

1500 2000 2500 

Потужність (Вт) 3.45 4.15 4.93 Потужність (Вт) 23.68 38.33 54.90 
Напруга (В) 11.74 11.49 11.44 Напруга (В) 10.62 10.56 10.32 
Сила струму (А) 0.29 0.36 0.43 Сила струму (А) 2.23 3.63 5.32 
Рівень шуму (дБ) 53.7 55.6 58.2 Дистанція 30см 
Характеристики 
акумулятора 

14500 800 мA*год 3 секції, 1 паралельне з`єднання 12.6 В. 

Адаптер 
живлення 

За стандартами США AC 100 В -240 В, постійний струм 5В 2A, USB порт для 
зарядки, довжина кабелю - 1.5 м. (з міжнародним типом штекера) 

Споживання 
електроенергії в 
режимі 
очікування 

2мA в режимі очікування ≤30мкA 

Тривалість 
зарядки/розрядки 
акумулятора 

Тривалість зарядки: 1-1.5 год, Тривалість автономної роботи: 1-1.5 годин 

Температурний 
режим роботи 
масажера 

–10°C ~ 40°C

Температурний 
режим зберігання 

–10°C ~ 25°C

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АКУМУЛЯТОРА ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ 
• Якщо пристрій не використовується тривалий час, рекомендується повністю заряджати

акумулятор кожні 3 місяці. Також слід зберігати Fixx Mini у прохолодному та сухому середовищі

• Термін експлуатації акумулятора: 3 роки

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

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. 


	ВСТУП
	ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
	ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
	ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
	ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ПОВИНЕН ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО НАСТУПНИХ ІНСТРУКЦІЙ:

	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
	УМОВИ ГАРАНТІЇ

