BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN

FIXX™ 2.0
Masaj Cihazı
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Fixx 2.0 Masaj Cihazı - Kullanıcı Kılavuzu

ÜRÜN TANIMI
Compex® Fixx™ 2.0 masaj cihazı, antrenmandan önce kasların ısınmasına yardımcı olur
ve zorlu bir seanstan sonra kas sertliğini azaltır. Yüksek bir durma (hız kesme) kuvveti ile
eşleştirilmiş beş güçlü yoğunluk ayarı, en zorlu noktaları güvenli ve konforlu bir şekilde
rahatlatmak / dindirmek için gereken yoğun basıncı verir. Değiştirilebilir uçlar (ambalaja
dahil) ve döner başlık, masajınızı farklı kas gruplarının özel ihtiyaçlarına göre
uyarlamanıza yardımcı olur. Çıkarılabilir ve şarj edilebilir pillere, kompakt bir tasarıma ve
sessiz bir motora sahip bu cihaz, her yerde ve nerede olursanız olun rahatlama sağlamaya
yardımcı olur.

KULLANMA TALİMATLARI
1. Kullanmadan önce, Fixx™ 2.0 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™ 2.0 masaj cihazını kullanmadan önce
top bağlanmalıdır.
2. Pil masaj cihazına takıldığında Fixx™ 2.0 cihazı açılır (çalışmaya başlar). Fixx™ masaj
cihazı şalterinin KAPALI konumda olduğundan emin olarak, her iki taraftaki tırnakların
yerine oturduğunu duyana kadar pili iterek pil yuvasına kaydırın / yerleştirin.
3. Cihazı açmak için, tutamağın üst kısmındaki şalteri ileriye doğru kaydırın.
4. İstenilen masaj hızı seviyesine geçiş yapmak için, hız kadranı topuz düğmesini bir
seviyeden diğerine doğru saat yönünde çevirin. Hız seviyesi gösterge ışığı, o an
çalışmakta olduğunuz hız seviyesini gösterecektir.
5. Kolu döndürmek için dairesel yuvadaki düğmeye basın. Kol 3 farklı pozisyonda
kilitlenebilir (0, 45, 90 derece).
6. Pili çıkarmak için, bırakma tırnağına basın ve pili masaj cihazından çekin.
7. Topu çıkarmak için, Fixx™ 2.0 masaj cihazını kapatın ve topu saat yönünün tersine
çevirin ve topu milden çekin. Kullanımlar / seanslar arasında topu temizlemek için
antibakteriyel veya alkollü mendiller kullanın.
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(A) Açma / Kapatma
(B) Hız Kadranı Topuz Düğmesi
(C) Hız Seviyesi Göstergesi
(D) Pil Seviyesi Göstergesi

PİL SEVİYESİ

%100: Işıkları beyaz
renkte gösterir.

%75: Işıkları gri
renkte gösterir.

%50: Işıkları gri
renkte gösterir.
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%25: Işıkları kırmızı
renkte gösterir.
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ŞARJ TALİMATLARI
1. Ucu adaptöre bağlayın ve yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Uçları adaptörden
çıkarmak için, sol alttaki düğmeye basın ve uçları aynı anda saat yönünün tersine
doğru çevirin.
2. Pili çıkarmak için, serbest bırakma tırnağını itin ve ardından pili masaj cihazından
çekin.
3. Kabloyu cihazın arkasına bağlarken pili şarj cihazı tabanına yerleştirin. Ardından
adaptörü uygun nominal prize takın.
4. Pil seviyesini ve aktif şarj durumunu göstermek için LED ışıkları yanar. Kırmızı - Şarj
Oluyor / Yeşil -- Tam Dolu
5. Şarj süresi: 1,5 – 2 saat

BAKIM, TEMİZLİK VE DEPOLAMA
•

Cihazı temizlemek için nemli havluyla silin, sonra kurulayın.

•

Top ve/veya uçları silin ve bakteri kontaminasyonunu (kapmasını) önlemek için antibakteriyel mendillerle tutun.

•

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

ARIZA TESPİT VE SORUN GİDERME
•

Fixx™ 2.0 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.

ÖNERİLEN KULLANIM POZİSYONLARI
Önerilen kullanım pozisyonlarını görmek için compex.com adresini ziyaret edin.

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.
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•

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™ 2.0 masaj cihazının top-küre / mil
bölümünün yakınına koymaktan kaçının.

•

Fixx™ 2.0 masaj cihazını yere düşürmeyin.

•

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili nezaret
veya talimat sağlanmadıkça (çocuklar dahil) düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır.

•

Cihaz yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi <model No. ICP20-2001000D> ile kullanılmalıdır.

•

UYARI: Pili yeniden şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen çıkarılabilir
besleme ünitesini kullanın.

KONTRENDİKASYONLAR
AŞAĞIDAKİ KOŞULLARIN GEÇERLİ OLMASI DURUMUNDA, HEKİM ONAYI OLMADAN
LÜTFEN FIXXTM 2.0 MASAJ CİHAZINI KULLANMAYIN:
•
•
•
•
•
•
•

Yakın zamanda geçirilen her türlü
ameliyat
Titreşimli masajlardan etkilenen cilt
durumları ve/veya yaralar
Fıtıklaşmış diskler (bel)
Gebelik
Diyabet / nöropati veya retina hasarı
Kalp pili kullanılması
Titreşimli masajlardan etkilenen
yaralanmalar

•
•
•
•
•
•
•

Epilepsi veya migren
Disk herniasyonu (fıtıklaşması)
Spondilolistez
Vertebral çıkma veya omurga eklem
sertliği
Yakın zamanda eklemlerin veya
IUD’nin değiştirilmesi
Metal pimler veya metal protezler
Sağlıkla ilgili herhangi bir hastalık

UYARILAR
•

Yaralıysanız kullanmayın.

•

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

•

Vidaları çıkarmayın veya cihazı sökmeye çalışmayın.

TERS TEPKİLER / OLUMSUZ ETKİLER
Fixx™ 2.0 cihazı 60 saniyeden fazla bir noktada veya kemikli bölgeler üzerinde kullanılırsa
cilt tahrişi ve hafif morarma yaşayabilirsiniz (morarmaya sebep olabilir). Olumsuz
reaksiyonlar (etkiler) ameliyattan, cilt koşullarından, yaralardan, sinir koşullarından, kırık
kemiklerden ve/veya kontüzyonlardan (bere, çürük) iyileşen insanlar tarafından görülebilir.
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Reaksiyonları (olumsuz etkileri) önlemek için, kullanıcıların Fixx™ 2.0 masaj cihazını
kullanmadan önce doktora danışması gereklidir.

UYGUNLUK BEYANI
FCC PART 15B Uygunluk Beyanı
Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ile uygunluktadır. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula
bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz (olmamalı) ve (2) bu cihaz, istenmeyen
çalışmaya neden olabilecek parazit dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul
etmelidir.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
TEMEL ÖZELLİKLER

HIZ 1

HIZ 2

HIZ 3

HIZ 4

HIZ 5

AÇIKLAMA

Gürültü (dB)

58-60

61,63

64-67

68-71

72-74

Durum:
30cm’lik
mesafe

Dakikadaki perküsyon
(PPM)

1000

1500

2000

2500

3000

Hertz (Hz)

16,7

25,0

33,3

41,7

50

Voltaj (V)

16,2

15,8

15,7

15,5

15,4

Akım (A)

0,47

0,8

1,042

1,5

1,9

Güç (W)

7,6

12,6

16,4

23,3

29,3

Güç
tüketim
testi
Şarj ve
Deşarj testi

Adaptör

Şarj süresi

1,5 – 2 Saat
1 – 1,5
Saat

Deşarj süresi

100-240V - 50/60 Hz 0,6A / Çıkış 20V 1A 20W (ETL DC5.5 erkek uçlu
uluslararası prizlerle birlikte, kablo uzunluğu 1,5m – Model No. ICP20-2001000D

PİL VE ŞARJ BİLGİLERİ
•

Pil Şarj Cihazı: Giriş: 20VDC1A. Çıkış: 16,8VDC - 1A Model NO: LM-CE03

•

Şarj edilebilir Li-Polimer pil, 1800 mAh 10A, 5C serisi paralel kombinasyonlu (4 hücreli)

PİLLERİN KULLANIMI (İDARESİ)
Bu ürün bir pil içermektedir. Aşağıdaki uyarıyı okuyun ve alt kısımda yer alan Pil Güvenliği
ve Pil Bertaraf (İmha) talimatlarını izleyin.
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GÜVENLİK UYARISI
Pil yanlış kullanılırsa veya yanlış şekilde değiştirilirse, bir tehlike durumu söz konusu olur.
Yalnızca bu ürünle ilişkili olan aynı tip pille değiştirin. Parçalarına ayırmayın veya sistem
dışında yeniden şarj etmeye çalışmayın. Pili ezmeyin, delmeyin, ateşe atmayın, dış
kontakları kısa devre yaptırmayın veya suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın. Pili
yerel düzenlemelere ve talimatlara uygun olarak atın / bertaraf edin.

PİL GÜVENLİĞİ
•

Pilleri doğru şekilde yerleştirin. Piller yanlış yerleştirilirse patlama riski olabilir.

•

Lütfen pilleri şarj etmek için verilen talimatları izleyin.

•

Pilleri, bu ürünle ilişkili aynı tip pil ile değiştirin.

•

Pilleri aşırı sıcağa (güneş ışığı veya ateş gibi) maruz bırakmayın.

•

Saklama ortamı: -10°C ~ +45°C.

•

Pilin en az üç ayda bir şarj edilmesi önerilir.

PİLLERİN İMHA / BERTARAF EDİLMESİ
•

Piller, çevreye zararlı olabilecek maddeler içerebilir.

•

Pilleri yerel / ulusal bertaraf ve geri dönüşüm yönetmeliklerine göre geri dönüştürün
veya atın / imha edin.

SIZDIRILMIŞ BATARYALARDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM
Pili hemen çıkarın, ancak işlemlere dikkatli bir şekilde devam edin: İyi havalandırılmış bir
alanda, ısı kaynaklarından uzakta çalışın. Kalıntıyla (pilden çıkan) temastan kaçınmak için
mümkünse koruyucu gözlük ve eldiven giyin. Sızıntı yapmış pilleri çıkardıktan sonra, pil
bölmesini pamuklu çubukla veya eski bir diş fırçasıyla temizleyin. Pilleri plastik bir torbaya
koyun ve geri dönüştürün / dönüşüme yollayın.
Deşarj / boşalmış piller ile temastan daima kaçının. Daha sonra daima ellerinizi sabun ve
suyla iyice yıkayın. Gözle temas halinde derhal tıbbi yardım isteyin.

GARANTİ
Bu cihaz, teslim tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı bir garantiye sahiptir. Garanti yalnızca
cihaz için geçerlidir; aksesuarlar ve pil bu garanti kapsamında değildir.
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Garanti süresi boyunca, arızalı ürünler ücretsiz olarak onarılacak veya değiştirilecektir.
Yanlış kullanım, kötüye kullanım, değişiklik veya harici olarak neden olunan hasara ilişkin
herhangi bir kanıt bulunması (garanti için kontrol esnasında), bu garantiyi geçersiz kılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen distribütör / imalatçı ile iletişime geçin.

COMPEX FIXX 2.0 MASAJ CİHAZI
MODEL: INTL-CX202WL01
Lityum iyon pil ile çalışmaktadır (14,8V, 1800mAh, 26,64Wh)
Anma Gücü: Maksimum 31,72W
Yalnızca <ICP20-200-1000D> besleme ünitesiyle kullanın.

Çin Malı

İLETİŞİM BİLGİLERİ
DJO France S.A.S. tarafından dağıtılmaktadır
Centre Européen de Fret, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre Fransa
www.compex.com
Çin Malı
Telif Hakkı © 2020; DJO, LLC firmasına aittir.
Her hastaya özgü sonuçlar değişiklik gösterebilir. Ne DJO, LLC firması ve ne de yan kuruluşları tıbbi
tavsiye vermemektedir. Bu belgenin içeriği tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bunun yerine, eğer varsa,
sizin için uygun olabilecek tedavi süreçleri hakkında bilgi için sağlık uzmanınıza danışın.
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