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GİRİŞ 

Compex® Fixx™ 1.0 masaj cihazı, ağrılı ve aşırı çalışan kaslar için mükemmel derin doku 
masajı sağlar. Fixx masaj cihazı saniyede 25, 33 ve 46 strok (darbe / vuruş) arasında 
değişen 3 farklı hıza ayarlanır. Cihaz hız ve el basıncını birleştirerek, iyileşme sürecinde 
ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılamak için masajı özelleştirir. Fixx masaj cihazı 
ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir; sıkı kasları gevşetebilir ve aktivite öncesinde ısınmak için 
kullanılabilir. 

 

 

 

GÜVENLİK UYARILARI 

BU ÜRÜN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILMALIDIR: 

• Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılır ve/veya uygulanır (18 yaş ve üstü). 

• Acı veya rahatsızlık hissederseniz hemen durdurun. 

• Baş ve/veya diğer kemikli bölgelerle temastan kaçının. 

• Belirli bir yere ait vücut kısımlarında en fazla 1 dakika kullanın. Kasların üzerinde 
hareket etmeye devam edin ve kemikli bölgelerden kaçının. 

• Parmaklarınızı, ellerinizi ve/veya saçlarınızı Fixx masaj cihazının top-küre / mil 
bölümünün yakınına koymaktan kaçının. 

• Fixx masaj cihazını yere düşürmeyin. 

 

 

 

KONTRENDİKASYONLAR 

AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN GEÇERLİ OLMASI DURUMUNDA, HEKİM ONAYI 
OLMADAN LÜTFEN FIXX MASAJ CİHAZINI KULLANMAYIN: 

• Yakın zamanda geçirilen herhangi bir ameliyat, 

• Titreşimli masaj aletlerinden etkilenen cilt rahatsızlıkları ve/veya yaralar, 

• Bel fıtığı, 

• Hamilelik, 

• Diyabet / nöropati veya retina hasarı, 

• Kalp pili takılmış olması, 

• Titreşimli masaj cihazlarından etkilenen yaralanmalar. 
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UYARILAR 

• Bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın. Yaralıysanız kullanmayın. 

• Motor gövdesi havalandırmasına girebileceğinden; cihazı su, kum ve/veya üstünkörü 
atıklara batırmayın. 

• Vidaları çıkarmayın veya cihazı sökmeye çalışmayın. 

 

 

 

ÖNLEMLER / ALINACAK TEDBİRLER 

AŞAĞIDAKİ KOŞULLARA SAHİPSENİZ BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE 
DOKTORUNUZA DANIŞIN: 

• Yakın zamanda geçirilen herhangi bir ameliyat ve/veya titreşimli masaj aletlerinden 
etkilenen yaralar, 

• Bel fıtığı, 

• Hamilelik, 

• Diyabet / nöropati veya retina hasarı, 

• Kalp pili takılmış olması, 

• Titreşimli masaj cihazlarından etkilenen yaralanmalar. 

 

 

 

TERS TEPKİLER / OLUMSUZ ETKİLER 

Fixx cihazı 60 saniyeden fazla bir noktada veya kemikli bölgeler üzerinde kullanılırsa cilt 
tahrişi ve hafif morarma (morarmaya sebep olabilir) yaşayabilirsiniz. Olumsuz reaksiyonlar 
(etkiler) ameliyattan, cilt koşullarından, yaralardan, sinir koşullarından, kırık kemiklerden 
ve/veya kontüzyonlardan (bere, çürük) iyileşen insanlar tarafından görülebilir. Reaksiyonları 
(olumsuz etkileri) önlemek için, kullanıcıların Fixx masaj cihazını kullanmadan önce doktora 
danışması gereklidir. 
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KULLANMA TALİMATLARI 

1. Şarj fişini pil şarj ana birimine ve duvar prizine takın. Pili şarj istasyonuna yerleştirin. 
Kullanmadan 1,5 veya 2,5 saat önce şarj edin. 

2. Pil şarj olurken bir kırmızı ışık yanar. Pil tamamen şarj olduğunda, yeşil bir ışık yanar 
(Şekil 1A ve 1B’ye bakın). 

3. Kullanmadan önce Fixx masaj cihazının kapalı olduğundan emin olun. Ardından, mil 
topun içinde durana kadar topu hafif bir basınçla metal şafta yerleştirin. Top yerine 
sabitlenene kadar saat yönünde çevirin. Fixx masaj cihazını kullanmadan önce top 
bağlanmalıdır (Şekil 3A’ya bakın). 

4. Pil masaj cihazına takıldığında Fixx masaj cihazı açılır. Fixx masaj cihazı şalterinin 
KAPALI konumda olduğundan emin olarak, her iki taraftaki tırnakların yerine 
oturduğunu duyana kadar pili iterek pil yuvasına kaydırın / yerleştirin. 

5. Cihazı açmak için, masaj cihazı çalışmaya başlayana kadar üstteki kolu ileriye doğru 
kaydırın. Hızı üçüncü seviyeye (1,2,3) kadar çıkarmak için düğmeyi ileri doğru 
kaydırın. 

6. Kolu döndürmek için dairesel yuvadaki düğmeye basın. Kol 3 farklı pozisyonda 
kilitlenebilir: 0, 45, 90 derece (Şekil B’ye bakın). 

7. Fixx masaj cihazının gövdesinde %25, %50, %75 ve %100 pil kapasitesini gösteren 
dört adet gösterge ışığı vardır. Pil %25'e ulaştığında çıkarın ve pili şarj tabanına 
yerleştirin. Uzun pil ömrü sağlamak için pili tamamen bitirmemeye çalışın (Şekil 1A 
ve 1B’ye bakın). 

8. Pili çıkarmak için pilin her iki yanındaki tırnakları sıkın ve masaj cihazı gövdesinden 
çekin. 

9. Topu çıkarmak için Fixx masaj cihazını kapatın ve topu saat yönünün tersine çevirin 
ve topu milden çekin. Kullanımlar arasında topu temizlemek için antibakteriyel veya 
alkollü mendiller kullanın. 
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KULLANMA TALİMATLARI 

HIZ DÜĞMESİ: 

Hız Seviyesi 1: 1500 RPMS Güç (W): 3,4 / Gerilim (V): 12,0 / Akım (A): 0,28 / Gürültü (DB): 57-60 

Hız Seviyesi 2: 2200 RPMS Güç (W): 7,5 / Gerilim (V): 12,0 / Akım (A): 0,63 / Gürültü (DB): 62-65 

Hız Seviyesi 3: 2800 RPMS Güç (W): 12,3 / Gerilim (V): 11,9 / Akım (A): 1,03 / Gürültü (DB): 67-70 

 

 

 

 

 

BAKIM, TEMİZLİK VE DEPOLAMA 

• Cihazı temizlemek için nemli havluyla silin, sonra kurulayın. 

• Top ve/veya uçları silin ve bakteri kontaminasyonunu (kapmasını) önlemek için anti-
bakteriyel mendillerle tutun. 

• Pili çıkarın ve depolama veya nakliye için kabına / kutusuna yerleştirin. 

 

 

 

ARIZA TESPİT VE SORUN GİDERME 

• Fixx masaj cihazı açılmazsa, pili çıkarın ve pil şarj olana kadar şarj cihazına 
yerleştirin. 

• Top milden çıkarılmazsa, çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin. 

• Pil şarj olmazsa, pil şarj cihazına bağlı elektrik kablosunun veya elektrik prizindeki 
duvar fişinin bağlantılarını kontrol edin. 

• Kol eklemlenmezse (hareket etmezse), menteşe kafasındaki düğmeye basın, 
(ardından) serbest bırakmak ve istenen konuma geçmek için ters yönde hareket 
ettirin. 

  

KAPALI SEVİYE 2 

 SEVİYE 1 SEVİYE 3 
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ÖNERİLEN KULLANIM POZİSYONLARI 

Önerilen kullanım pozisyonlarını görmek için compex.com adresini ziyaret edin. 

 

 

GARANTİ 

Satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, Fixx masaj cihazı malzeme veya işçilik hatası 
nedeniyle arızalanırsa, Compex firması ürünü veya gerekli bileşenleri ücretsiz olarak 
onaracak veya değiştirecektir. 

 

BU GARANTİ AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI / PARÇALARI KAPSAMAZ: 

• Pil ve masaj uçları, 

• Kötü kullanım ve/veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar, 

• İmalatçı tarafından yapılmayan onarımlar, 

• Bakım talimatlarına uygun olarak kullanılmayan cihazlar, 

• Anormal (yanlış) depolama (saklama), 

• Satın alma belgesinin sağlanamaması (bulunmaması). 

 

 

PİL ÖZELLİKLERİ / VOLTAJ / ADAPTÖR 

Pil hücresi özellikleri: Pil hücresi 3 adet 2AH / 2200mah 5C serisi paralel kombinasyon 
(12,6V 2200mAh) / 10A / Marka:Tianpeng / A 

Pil bilgileri: Kullanım ömrü - yaklaşık 350 kez şarj-deşarj. 10C ~ 25C / 50F ~ 77F'de saklayın. 

 

Pilin raf ömrü hakkında not: Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri 3 ayda bir 
kapasitelerinin %50'sine kadar şarj etmenizi öneririz; ayrıca pil takılı cihazları serin ve kuru 
bir ortamda saklamanız gereklidir. Pilin ömrü 3 yıldır. 

 

Adaptör: AC100-240V-50 / 60Hz 0,8A / ÇIKIŞ: 15V = 1000mA 

Dahili değiştirilebilir fişler ETL DC5.5 erkek uçlu kablo uzunluğu: 1,5M 

 

Koruma akımı: 10A 3S 

 

Bekleme durumunda güç tüketimi: 2mA 

 

Akü şarj ve deşarj süresi: DC15V 1A Akü şarj süresi: 1,5 - 2,5 saat.  

Deşarj: Yüksüz 3-4 saat. Normal masaj kullanımı 1 – 1,5 saattir. 
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