
ВСТУП 
Вібромасажна портативна куля Compex Molecule™ для точного масажу тригерних 
точок має 4 режими інтенсивності вібрації для полегшення сильного та/або 
ниючого болю в м`язах, зменшення відчуття забитості м’язів. Пристрій покращує 
кровообіг у ділянках тіла, на яких застосовується, знімає больові відчуття та 
набряк м’язів. Compex Molecule™можна використовувати як для розігрівання 
м’язів перед тренуванням, так і для відновлення після занять. 

ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ 
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Шум(дБ) <54дб - - 54дб За умови дистанції 
30см 

Частота (Гц) 28,33Гц 31,67Гц 36,67Гц 28,3-36,6Гц 

Швидкість обертання 
двигуна (з навантаженням), 

об/хв 
1700 1900 2200 

1700-
2200 

Енерго-
споживання 

Напруга (В) 8.1 8.06 7.88 7.88 

Сила струму (A) 0.29 0,41 0,91 0,8 

Потужність (Вт) 
2,35 

Вт 
3,3 Вт 7,2 Вт 6,3 Вт 

Тривалість 
зарядки та 
автономної 

роботи 
пристрою 
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1.5 год 
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роботи 
1-1,5 год

Кожні 15 хвилин 
роботи 

автоматично 
зупиняється на 

один цикл 

Адаптер 
живлення 

За стандартами США AC100 ~ 240В 50/60 Гц, вихід 5В 2А.  1,5 м USB-кабель для 
зарядки (сертифікація: uL / ETL ROHS)) 

Акумулятор/ 

батарея 
7.4В 1200мA*год Літій-полімерна батарея (2 секції) 

Режим 1 - 1700 об/хв 

Режим 2 - 1900об/хв 

Режим 3 - 2200об/хв 

Режим 4 – 
2200-1700об/хв 
Індикатор рівня заряду 
батареї 

USB порт для зарядки (5В 
2A) 
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ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ 
Пристрій має 4 режими інтенсивності вібрації. Щоб увімкнути / 
вимкнути живлення, натисніть і утримуйте кнопку живлення 
протягом 3 секунд, поки індикатор живлення не засвітиться/не 
вимкнеться. Щоб обрати бажаний рівень інтенсивності вібрації, 
натискайте кнопку живлення для переходу від одного режиму до 
іншого. Світловий індикатор синього кольору вказуватиме вибраний 
режим. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
• Не рекомендується розряджати акумулятор менше ніж на 20% 

протягом тривалого періоду часу. Будь ласка, повністю зарядіть 
пристрій, щоб уникнути розрядки акумулятора, якщо він 
працював в режимі автономної роботи і залишилося менше 25 %
заряду акумулятора. 

•  У кожному режимі пристрій автоматично вимикається через 15
хвилин використання. 

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
кулі. 
• Уникайте контакту кулі з головою, кістками та суглобами. 
• Застосовуйте масажер не більше 1 хвилини на кожній окремій 
ділянці тіла. Масажуйте лише м’язи, уникаючи кістки та суглоби. 

• Уникайте контакту пальців, рук та/або волосся з увімкненим пристроєм.
• Не кидайте Compex Molecule™ на підлогу 
• Даний пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) 
зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з 
відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли особа, відповідальна 
за їх безпеку, не отримувала  вказівок  чи інструкцій щодо використання 
приладу. 
• Зберігати в недоступному для дітей місці 
• Прилад слід використовувати лише з блоком живлення <модель ICP15A-050-
2000B>, що постачається з приладом. 
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зарядки акумулятора використовуйте лише знімний
блок живлення, що постачається з цим приладом. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
БУДЬ ЛАСКА, НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ COMPEX MOLECULE™ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРЯ 
ЗА НАСТУПНИХ УМОВ: 
• Нещодавні хірургічні втручання будь-якого типу 
• Будь-які видозміни шкіри, такі як: почервоніння, гематоми, опіки, запалення 
• 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 інші фактори, що погіршують стан здоров’я



COMPEX вібромасажна портативна куля 
Модель: CX202WL03 
Живлення: Літій-полімерна батарея (7.4В , 1200мА*год, 8.88 Вт*год) 
Номінальний вхід: 5В 2A 
Декларована потужність: Mакс. 12Вт 

Використовувати лише блок живлення <ICP15A-050-2000B>  

УВАГА 
• Не використовуйте на травмованих ділянках тіла. 
• Не занурюйте пристрій у воду, пісок та/або дрібне сміття, що може
потрапити до вентиляційного отвору двигуна. 
• Не викручуйте гвинти та не намагайтесь розібрати пристрій. 
• Акумулятор пристрою не замінюється. 

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 масажера. 

ПРАВИЛА ЗАРЯДКИ 
1. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій. 

2. Під час заряджання індикатор рівня заряду батареї поступово 

забарвлюватиметься в зелений колір в залежності від фактичного рівня 

заряду акумулятора. 

3. Пристрій не можна використовувати під час зарядки. 

4. Будь ласка, використовуйте адаптер, що додається. Не використовуйте 

інші адаптери, щоб уникнути пошкодження акумулятора та потенційної 

небезпеки. 

5. Час зарядки акумулятора 1, 5 год.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

Заява про відповідність частині 15B Правил FCC 
Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація пристрою 
регулюється двома наступними умовами: (1) Пристрій не може спричиняти 
перешкод для функціонування інших приладів чи здоров`я. (2) Пристрій 
приймає 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.
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