Controlador Externo
Instruções de Operação

Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este
manual de instruções para saber como operar o produto corretamente
antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e
guarde este manual para uso futuro.
Nota: A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste
produto sem notificação.
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01 Instruções de Segurança
Antes de usar, leia atentamente estas Precauções de Segurança para garantir uma
operação adequada do produto.
As Precauções de Segurança a seguir são muito úteis para auxiliar a utilização correta
deste produto.
Para indicar claramente os níveis de perigos e danos, os tipos de acidentes causados pelo
uso incorreto são classificadas como AVISO e CUIDADO, as instruções mostradas abaixo
devem ser seguidas à risca:

ADVERTÊNCIA

A operação inadequada pode causar ferimentos ao
usuário.

CUIDADO

A operação inadequada pode causar lesões ao usuário ou
danos ao produto.

Instruções estritamente proibidas serão indicadas com o símbolo
, seguidos
de instruções detalhadas. (Ex.: a figura à esquerda significa que a desmontagem
não é permitida).
Instruções estritamente obrigatórias serão indicadas com o símbolo , seguidos
de instruções detalhadas. (Ex.: a figura à esquerda significa que o cabo de
alimentação deve ser desconectado da tomada).

Ÿ Não utilizar uma fonte de alimentação que exceda a tensão elétrica

especificada, com o risco de provocar um incêndio ou danificar o produto.
Ÿ Não insira ou desconecte o plugue da tomada com as mãos úmidas, para

evitar choques elétricos.
Ÿ Ao remover o cabo de alimentação da tomada, segure pelo conector e não

pelo cabo.
Ÿ Certifique-se que o produto ou qualquer outro objeto pesado não esteja

sobre o cabo de alimentação.
Ÿ Não dobrar nem deixar nós ao longo do cabo de alimentação.
Ÿ Não utilizar produtos de limpeza que tenham componentes químicos,

utilizar apenas um pano macio seco ou toalha para limpeza.
CUIDADO

Ÿ Ligar o produto em uma rede elétrica com a voltagem estável.
Ÿ Mantenha a embalagem do produto guardada caso precise dela no futuro.
Ÿ Este produto não possui proteção contra água.
Ÿ Não utilizar o produto em locais que a temperatura exceda 40°C.
Ÿ Não utilizar o produto em locais úmidos ou empoeirados, a fim evitar riscos

de choques elétricos ou danos ao produto.
Ÿ Evite utilizar o produto se estiver trovejando e retire o plugue da tomada.
Ÿ Não utilizar o produto em ambientes externos.
Ÿ Utilizar o produto sobre uma superfície plana.
Ÿ Não colocar o produto perto de fontes de calor ou sob luz solar direta.
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01 Instruções de Segurança
Ÿ Não permita que pessoas mentalmente incapazes utilizem a poltrona sem

a supervisão de um responsável.
Ÿ Não permita que crianças brinquem com o produto.
Ÿ Caso o cabo de alimentação ou o plugue esteja danificado, desconecte-o da
PROIBIDO

tomada imediatamente e consulte a assistência técnica para reparo ou troca.
Ÿ Não danificar o cabo de alimentação.
Ÿ Crianças não devem utilizar este produto.
Ÿ Não desmontar, realizar manutenção ou substituir peças da poltrona de

NÃO
DESMONTAR

massagem. Em caso de problemas, entre em contato com a assistência
técnica imediatamente.
Ÿ Antes da manutenção, remova o conector da tomada. Além disso, não

DESLIGAR
DA TOMADA

insira ou desconecte o plugue da tomada com as mãos úmidas, para evitar
choques elétricos.
Ÿ Quando a poltrona de massagem não estiver em uso, desligue a
alimentação e remova o plugue da tomada.

03

02 Nome e Função dos Componentes
Estrutura do Produto

Tela de Exibição LED

Aceitador de Cédulas

Fechadura

Cabo de Alimentação da Poltrona
Cabo de Comunicação
Cabo de Alimentação
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02 Nome e Função dos Componentes
Painel de Controle

Teclas de Configuração

Selecionar

Abaixo

Acima
Menu

Ajuste do Tempo de Operação

30 segundos 1 minuto

2 minutos

4 minutos
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02 Nome e Função dos Componentes
Teclas de Configuração
Selecionar: Confirma a configuração selecionada.
Abaixo: Navega abaixo para verificar funções.
Acima: Navega abaixo para verificar funções.
Menu: Acessa o menu do sistema para ajustar a operação.

Ajuste do Tempo de Operação
O tempo de operação poderá ser personalizado de acordo com a necessidade.
30 segundos: Ajusta o tempo de operação para 30 segundos.
1 minuto: Ajusta o tempo de operação para 1 minuto.
2 minutos: Ajusta o tempo de operação para 2 minutos.
4 minutos: Ajusta o tempo de operação para 4 minutos.

Instruções das Teclas de Operação
Cancelando o tempo restante:
Pressione a tecla "Menu", a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

STOP
Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e forçar o cancelamento do tempo restante, a tela
de exibição mostrará a informação abaixo.

THANKS

Ajustando data e hora:
Pressione a tecla "Menu" duas vezes para acessar as configurações, a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

SETTINGS
Pressione a tecla "Selecionar" para definir o ano, mês, dia e horário correntes.
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02 Nome e Função dos Componentes
Definir o ano:

2017

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar o ano e avançar.

Definir o mês:

JAN

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar o mês e avançar.

Definir o dia:

DAT 03

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar o dia e avançar.

Definir a hora:

HOU 05

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar a hora e avançar.

Definir os minutos:

MIN 30

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar os minutos e avançar.

Definir os segundos:

SEC 30

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar os segundos e avançar.

Limpando os valores da configuração:
Pressione a tecla "Menu" três vezes, a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

RESET
Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e limpar os valores da configuração, a tela de
exibição mostrará a informação abaixo.

THANKS
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02 Nome e Função dos Componentes
Configurando os valores das cédulas:
Pressione a tecla "Menu" quatro vezes para acessar as configurações de valores das cédulas,
a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

MONEY
Pressione a tecla "Selecionar" para definir os valores das cédulas.

R$ 1,00:

Ұ1

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e avançar.

Definir o valor:

0000

Pressione a tecla "Acima" até que o valor desejado seja exibido e então pressione a tecla
"Selecionar" para confirmar e avançar.

R$ 5,00:

Ұ5

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e avançar.

Definir o valor:

0000

Pressione a tecla "Acima" até que o valor desejado seja exibido e então pressione a tecla
"Selecionar" para confirmar e avançar.
*Fazer o mesmo procedimento com os demais valores.
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02 Nome e Função dos Componentes
Instruções de Ajuste do Tempo de Operação

30 segundos 1 minuto

2 minutos

4 minutos

O tempo de operação é calculado através da fórmula "00 minuto / 1 Real", que irá calcular
quantos minutos de massagem será realizado com determinada quantidade de Reais.
Exemplos

Interruptor 01 ligado: O tempo de operação é de 30 segundos por cada Real, ou seja,
"30 segundos / 1 Real".
Será calculado automaticamente o valor inserido correspondente ao tempo, "1 minuto /
2 Reais", "5 minutos / 10 Reais" e assim sucessivamente.

Interruptor 01 e 02 ligados: O tempo de operação é de 1 minuto e 30 segundos por cada
Real, ou seja, "30 segundos + 1 minuto / 1 Real".
Será calculado automaticamente o valor inserido correspondente ao tempo, "3 minutos /
2 Reais", "15 minutos / 10 Reais" e assim sucessivamente.
*O tempo dos quatro interruptores poderá ser somado de acordo com a necessidade.
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03 Armazenamento e Manutenção
Manutenção
Torça um pano de algodão mergulhado em detergente neutro antes de limpar as partes plásticas do controlador, em seguida use um pano de algodão seco para enxugá-los.
Use um pano seco para limpar o cabo de alimentação. (Certifique-se de remover o plugue da
tomada antes da limpeza.

CUIDADO
Certifique-se de desligar a alimentação antes da manutenção. Não use mãos úmidas
para puxar o conector a fim de evitar choque elétrico. Ao limpar as parte plásticas, tome
cuidado para o detergente não entrar nas frestas do produto.

Armazenamento
Remova a poeira e a sujeira do produto após o uso, caso o produto permaneça muito tempo
sem ser usado, cubra-o com uma capa contra poeira.

CUIDADO
Não armazene o produto sob luz solar direta ou em locais com alta temperatura. Isso
pode fazer a cor do produto desbotar.

Avisos Úteis
Durante o uso diário, verifique se há algum dos seguintes sintomas:
Ÿ Presença de cheiro de queimado.
Ÿ Ao tocar o cabo de alimentação ligado à tomada, às vezes desliga.
Ÿ O cabo de alimentação está quente.
Ÿ Outro sintoma fora do normal.

CUIDADO
Interrompa o uso do produto para evitar danos e acidentes caso perceba qualquer um
dos sintomas acima.
Desligue o interruptor e descontecte a alimentação, então entre em contato com a assistência técnica para reparos e manutenção.
Lembre-se, qualquer outro reparo ou manutenção pode ser realizado somente por
nosso representante autorizado ou agente de serviços.
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04 Resolução de Problemas
Nº

Problema

Possível Causa

1

É possível ouvir
o som baixo.

Trata-se de um som normal
produzido pelo produto em
funcionamento

Isso é normal e não há
necessidade de reparos.

O plugue da fonte de
alimentação está desligado.

Inserir o plugue da fonte
de alimentação na tomada
de novo.

O interruptor da fonte de
alimentação está desligado.

Ligar o interruptor.

O fusível do produto
queimou.

Trocá-lo por outro do
mesmo modelo.

2

O produto
não liga.

Solução

Caso os problemas permaneçam após as medidas acima terem sido tomadas, entre em contato com a assistência técnica para reparos e manutenção.
Observação: Não desmonte o produto por conta própria, nossa empresa não assumirá qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão de pessoas por uso inadequado!
Obrigado por sua cooperação.
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05 Especificações Técnicas
Descrição
Tensão de Entrada
Potência Máxima
Padrão de Segurança

Controlador Externo
110-220V~ 50/60Hz
15W
Classe I
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CARTÃO DE GARANTIA
PRODUTO

LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA

MODELO
CLIENTE
ENDEREÇO
TELEFONE
DATA DA COMPRA

GARANTIA
03 MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (03 meses) e sob as
condições abaixo, este produto será reparado sem custo:
1. Há partes quebradas ou defeitos na compra desta máquina.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de
operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação
sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.

Guarde estas Instruções
Assistência Técnica
(11) 3224-8498
contato@massageexpress.com.br

www.massageexpress.com.br

