
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GİRİŞ 
Compex  Fix TM Mini AĞRILI ve aşırı çalışmış kaslar için “hareket halinde” son derece taşınabilir 
derin doku masajı sağlar. Mini, dakikada 1500, 2000 ve 2500 perküsyon arasında değişen 3 farklı hıza 
göre ayarlanır. Hız ve el basıncını birleş�ren masaj ih�yaçlarınızı ve iyileşme gereksinimlerinizi 
karşılayacak şekilde özelleş�rir. Fixx TM Mini, ağrıyı azaltmaya, sıkı kasları gevşetmeye yardımcı 
olabilir ve ak�vite öncesinde ısınmak için kullanılabilir.  
KULLANIM TALİMATLARI 
1. Şarj fişini duvar prizine bağlayın. Kullanmadan önce 1-1,5 saat şarj edin. 
2. Fixx TM Mini’yi  şarj edilirken kırmızı bir ışık belirir. Pil tamamen şarj edildikten sonra yeşil bir 
ışık belirir.  
3. Kullanmadan önce Fixx TM Mini'nin kapalı olduğundan emin olun. Ardından, milin topun 
içinde durana kadar topu hafif bir basınçla metal şa�a yerleş�rin. Top yerinde sabitlenene kadar saat 
yönünde çevirin. FixxTM Mini'yi çalış�rmadan önce top bağlanmalıdır. 
4. Açmak için ışıklar yanana kadar güç düğmesini basılı tutun. İlk seviye hız 1 için güç düğmesine 
tekrar basın ve hızı hız2 seviyesine ar�rmak için tekrar basın, sonrasında hız 3 seviyesi için tekrar 
basın.   
5. Fixx TM Mini gövdesinde güç açması için yeşil gösteren bir gösterge ışığı vardır. Pil 
kapasitesinin% 25'inden daha düşük çalışırken gösterge kırmızı gösterecek�r. 
6. Kapatmak için güç düğmesini basılı tutun. 
7. Topu çıkarmak için Fix TM Mini'yi kapa�n ve topu saat yönünün tersine çevirin ve topu 
milden uzaklaş�rın. Kullanımların arasında topu temizlemek için an�bakteriyel veya alkollü mendil 
kullanın. 
SORUN GİDERME 
Fixx TM Mini açılamazsa, pili tamamen şarj olana kadar şarj edin. 
Top şa�tan çıkarmayacaksa, kaldırmak için saat yönünün tersine çevirin. 
Pil şarj olmazsa, Fixx TM Mini veya prizdeki prize bağlı güç kablosunun bağlan�larını kontrol edin. 
Fixx TM Mini değnek kolu bağlan�sını keserse, her iki sekmenin de döndürüldüğünden ve değnek sap 
ucunun yuvalarına kilitlendiğinden emin olun. 
BAKIM, TEMIZLIK VE DEPOLAMA 
• Cihazı temizlemek için nemli havluyla silin, sonra kurutun. 
• Bakteri kirlenmesini önlemek için topu ve/veya uçları an�-bakteriyel mendil ile silin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GÜVENLİK UYARILARI 
BU ÜRÜN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILMALIDIR: 
• Sadece ye�şkinler tara�ndan kullanılır ve/veya yöne�lir. 
• Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz hemen durun. 
• Baş ve/veya diğer kemikli bölgelerle temastan kaçının. 
Belirli bir konum başına en fazla 1 dakika boyunca vücut parçaları üzerinde kullanın. Kasların üzerinde 
hareket etmeye devam edin ve kemik bölgelerinden kaçının. 
• FixxTM' Mini'nin bilye/şa� kısmına parmak, el ve/veya saç koymaktan kaçının. 
• Fixx TM Mini'yi düşürmeyin. 
• Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişi tara�ndan cihazın kullanımına ilişkin dene�m veya 
talimat verilmedikçe, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği olan 
kişiler tara�ndan kullanılmak üzere tasarlanmamış�r. 
• Cihaz sadece güç kaynağı ünitesi<model NO ile birlikte kullanılmalıdır. ICP15A-050-20000> 
cihazla birlikte sağlanır. 



KONTRAENDİKASYONLAR 
AŞAĞIDAKI KOŞULLAR GEÇERLIYSE LÜTFEN DOKTORUNUZDAN ONAY ALMADAN FIXX TM MINI 
KULLANMAYIN: 
• Her türden yakın tarihli ameliyatlar 
• Titreşimli Minis'den etkilenen deri koşulları ve/veya yaralar 
• Fı�klı diskler 
• Gebelik 
•            Diyabet/nöropa� veya re�na hasarı 
•            Kalp pillerinin aşınması 
•            Titreşimli masajlardan etkilenen yaralanmalar 
• Epilepsi veya migren 
• Disk hernisi 
• Spondilolistez 
• Vertebral detaşman veya omurga eklemi sertliği 
• Eklemlerin veya IUA'nın son değiş�rilmesi 
• Metal pimler veya metal plakalar 
• Sağlıkla ilgili herhangi bir hastalık 
UYARILAR 
1. Yaralıysanız kullanmayın. 
2. Motor muhafazası deliğine girebilecek suya, kum ve/veya gevşek kalın�lara temas e�rmeyin. 
3. Vidaları çıkarmayın veya sökmeye çalışmayın. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OLUMSUZ REAKSİYONLAR 
Fixx TM Mini bir noktada 60 saniyeden fazla veya kemikli bölgelerde kullanıldığında cilt tahrişi ve hafif 
morarma yaşayabilirsiniz. Ameliyat, cilt durumları, yaralanmalar, sinir koşulları, kırık kemik ve/veya 
ezikliklerden iyileşme sürecindekilerde olumsuz etkiler yaşanabilir.  Reaksiyonlardan kaçınmak için 
kullanıcılar Fixx TM Mini kullanmadan önce doktora danışmalıdır. 
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ 
YÜK KOŞULU YOK (±% 5) SINIRLI KOŞUL (±% 5) 
Hız 
Seviyesi 

Hız 1  Hız 2 Hız 3 Hız 
Seviyesi 

Hız 1 Hız 2 Hız 3 

Dk başına 
vuruş 
(PPM) 

1500 2000 2500 PPM 1500 2000 2500 

Güç(W) 3.45 4.15 4.93 Güç(W) 23.68 38.33 54.90 
Voltaj(V) 11.74 11.49 11.44 Voltaj(V) 10.62 10.56 10.323 
Akım(A) 0.29 0.36 0.43 Akım(A) 2.23 3.63 5.32 
Ses(dB) 53.7 55.6 58.2 Mesafe 30cm 
Pil Hücresi  
Özellikleri 

14500 800mAH 3 serisi 1 paralel 12.6V 

Adaptör AC 100V-240V, DC 5V 2A USB şarj portu, Kablo uzunluğu 1.5M (Uluslararası fişler) 
Beklemede 
güç 
tüke�mi 

2mA bekleme modu s30uA 

Batarya 
Şarj/Deşarj 
Süresi 

Şarj süresi: 115 saat, Deşarj süresi: 1-1,5 saat 

Çalışma 
Sıcaklığı 

-10°C - 40°C 

Depolama 
Sıcaklığı 

-10°C - 25°C 

 
 



PİL VE ADAPTÖR BİLGİLERİ 
Pil Raf Ömrü: Cihaz uzun bir süre kullanılmıyorsa, Fixx TM Mini 3 ayda bir tam şarj etmenizi öneririz. 
Ayrıca Fixx TM Mininin serin ve kuru bir ortamda saklamanız gerekir. 
Pilin servis ömrü 3 yıldır. Koruyucu akım 10A 3S 
UYGUNLUK BEYANI 
FCC BÖLÜM 15B Uyum Bildirimi 
Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. İşlem aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı 
parazitlere neden olmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit dahil 
olmak üzere alınan herhangi bir parazi� kabul etmelidir. 
GARANTİ 
Bu cihaz, sa�n alma tarihinden i�baren iki yıllık sınırlı bir garan� taşır. Garan� yalnızca cihaz için 
geçerlidir, aksesuarlar ve pil bu garan� kapsamında değildir. 
Garan� süresi boyunca arızalı ürünler ücretsiz olarak onarılacak veya değiş�rilecek�r. Yanlış kullanım, 
kötüye kullanım, değişiklik veya dışarıdan kaynaklanan hasara dair herhangi bir kanıt halinde bu 
garan� geçersiz olabilir. 
Daha fazla bilgi için lü�en distribütör/üre�ci ile ile�şime geçin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPEX FİXX TM MİNİ MASAJ 
MODEL: INTL-CX202WL06-xxx 
Li-ion pil ile çalışır (10 8V, 850 mAh, 9,18 Wh) Nominal Giriş: 5V 2A 
Nominal Güç: Maks. 12W 
Sadece <ICP15A-050-20008>besleme ünitesiyle birlikte kullanın 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
DJO France S A S tara�ndan dağı�mı yapılmış�r 
Centre Europeen de Fret, 3 rue de Bethar 64990 Mouguerre Fransa 
www.compex.com 
 
Telif Hakkı CO 2020 tara�ndan DJO, Ur 
Bireysel sonuçlar değişebilir. Ne DJO, LLC ne de yan kuruluşlarından hiçbiri �bbi tavsiye vermez. Bu 
belgenin içeriği �bbi tavsiye teşkil etmez. Bunun yerine, eğer varsa, sizin için uygun olabilecek tedavi 
kursları hakkında bilgi için lü�en sağlık uzmanınıza danışın. INTL-CX2021F13 Rev. A 
 


