Poltrona de Massagem

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
NOTA!
Ÿ O plugue de energia da poltrona deve ser inserido apropriadamente em uma tomada

devidamente aterrada. A conexão inadequada do condutor de aterramento da
poltrona pode resultar em risco de choque elétrico.
Ÿ Verifique com um eletricista qualificado, caso tiver dúvidas sobre o aterramento da

rede elétrica na qual a poltrona será ligada. Não modifique o plugue de energia
fornecido com a poltrona. Caso a tomada não seja adequada, certifique-se de que
uma tomada adequada seja instalada por um eletricista qualificado.

Ao utilizar a poltrona de massagem, precauções básicas de segurança devem sempre ser
seguidas para reduzir riscos de choques elétricos, queimaduras, incêndio ou ferimentos.
Leia as precauções básicas de segurança, antes de utilizar a poltrona de massagem:
Ÿ Certifique-se de conectar a poltrona de massagem a uma tomada elétrica adequada.
Ÿ Verifique se o plugue de energia está firmemente conectado em uma tomada elétrica ade-

quada para reduzir o risco de curto-circuito e incêndio.
Ÿ Sempre desconecte a poltrona de massagem da tomada elétrica imediatamente após o uso

e antes da limpeza.
Ÿ Não utilize a poltrona de massagem em locais de alta umidade.
Ÿ Não utilize a poltrona de massagem em ambientes externos e quando utilizar em ambien-

tes internos evite deixar sob luz solar direta.
Ÿ Caso haja queda de energia durante o uso da poltrona, certifique-se de colocar o interrup-

tor na posição desligado e retirar o plugue de energia da tomada para evitar danos quando
a energia for restaurada.
Ÿ Não utilize a poltrona de massagem caso o cabo de energia esteja molhado ou danificado.
Ÿ Não conecte ou desconecte o plugue de energia da tomada com as mãos molhadas.
Ÿ É necessária a supervisão contínua de um adulto responsável quando a poltrona de massa-

gem for utilizada por crianças ou pessoas mentalmente incapazes.
Ÿ Utilize a poltrona de massagem somente conforme descrito neste manual de instruções.
Ÿ Não utilize nenhuma peça que não seja fornecida pelo serviço de assistência técnica.
Ÿ Não se apóie ou sente no apoio para pernas ou nos painéis laterais, quando a poltrona de

massagem estiver em uso, para evitar ferimentos e danos ao produto.
Ÿ Mantenha sempre a poltrona de massagem limpa e não insira nenhum objeto nas aberturas

dentro e ao redor da poltrona de massagem.
Ÿ Não mova a poltrona de massagem puxando-a pelo cabo de alimentação, veja na seção
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01 Instruções de Segurança
Ÿ Certifique-se de que não haja pessoas, crianças principalmente, animais de estimação ou

objetos embaixo da poltrona de massagem antes de ajustar o apoio das pernas e o encosto.
Ÿ Antes do uso, verifique sempre se o revestimento da poltrona de massagem esteja danifi-

cado. Caso haja rasgos em qualquer área do revestimento do encosto não utilize a poltrona
de massagem e entre em contato imediatamente com a assistência técnica.
Ÿ Esta poltrona de massagem foi projetada exclusivamente para uso residencial.
Ÿ Para aqueles que sofrem de alguma enfermidade, recomendamos consultar um médico

antes de utilizar a poltrona.
Ÿ Consulte o seu médico antes de utilizar a poltrona de massagem nas seguintes condições:
Ÿ Tenha um tumor maligno.
Ÿ Tenha algum tipo de problema cardíaco.
Ÿ Mulheres grávidas ou em período menstrual.
Ÿ Esteja em tratamento médico.
Ÿ Tenha distúrbios da coluna vertebral, uma condição anormal da coluna vertebral ou

tenha sofrido uma lesão na coluna vertebral.
Ÿ Utilize marca-passos ou outros dispositivos médicos eletrônicos.
Ÿ Caso sinta dor ou desconforto durante o uso, pare de utilizar a poltrona imediatamente.
Ÿ Nunca massageie regiões do corpo inchadas ou inflamadas.
Ÿ Esta poltrona de massagem foi projetada para proporcionar uma massagem confortável.

Não utilize esta poltrona como substituto de tratamento médico.
Ÿ Não utilizar a poltrona de massagem de forma ininterrupta por mais de 30 minutos para

evitar superaquecimento do produto.
Ÿ Não utilize a poltrona de massagem em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam

sendo utilizados ou onde o oxigênio esteja sendo administrado.
Ÿ A poltrona de massagem não é adequada para crianças menores de 12 anos de idade.

NOTA!
Ÿ Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, com falta de experiência e conhecimento, a
menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
Ÿ Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deve ser substituído por um outro

cabo de alimentação fornecido pelo serviço de assistência técnica.
Ÿ Pessoas sensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar a função de aquecimento da

poltrona de massagem.
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02 Nome dos Componentes
Estrutura Externa
Caixa de som Bluetooth
Almofada para cabeça
Massageador dos ombros
Revestimento do encosto

Massageador dos braços

Assento

Painel de
Controle

Painel lateral
Apoio para
pernas e pés

Interruptor
Fusível
Conector de
energia
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02 Nome dos Componentes
Estrutura Interna

Sistema W-SHAPE

Mecanismo de massagem
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03 Preparação Antes do Uso
Método de Instalação
Ÿ Remova as alças da embalagem e puxe a caixa para cima.
Ÿ Remova a caixa de acessórios e separe.

Puxe a caixa
para cima

Local da Instalação
Ÿ Deixe um espaço suficiente ao redor da poltrona para que ela possa reclinar.
Ÿ Para evitar danos ao piso e reduzir o ruído, coloque um tapete embaixo da poltrona.
Ÿ Verifique se não há obstáculos na frente e atrás da poltrona.
Ÿ Não coloque a poltrona em piso molhado ou com nível irregular.
Ÿ Para evitar interferência de sinal, deixe ao menos uma distância de 1 metro de tvs e rádios.

ATENÇÃO
Certifique-se que o cabo de alimentação não esteja
embaixo da poltrona, para evitar danos ao produto e
riscos de choques elétricos.
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03 Preparação Antes do Uso
Movimentando a Poltrona
Conforme ilustrado abaixo, incline a poltrona para trás sobre as rodas em um ângulo de 45°,
e então, mova a poltrona lentamente até o local desejado. Com a poltrona no local desejado,
vá soltando a poltrona lentamente até que ela esteja na posição desejada.

ATENÇÃO
Ÿ Não mova a poltrona enquanto ela estiver sendo utilizada.
Ÿ Cubra o chão com um tapete ao movimentar a poltrona para evitar danos ao piso.
Ÿ Não deixe cair ou solte repentinamente a poltrona quando estiver em movimento,

pois isso pode danificá-la.
Ÿ São recomendadas duas pessoas para mover a poltrona.

Conexão Bluetooth
Esta poltrona possui conexão Bluetooth para reprodução de áudio. Para utilizar, ative a
função Bluetooth do seu dispositivo e pareie com a poltrona para a reprodução das músicas.

NOTA: O alto-falante Bluetooth da poltrona se conecta somente a um dispositivo por vez.
Após utilizar, desconecte seu dispositivo para que outro dispositivo possa se conectar.
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04 Método de Uso
Painel de Controle

Airbags Massageadores
Tela de
Exibição

Velocidade
da Massagem

Modo
Automático

Modo
Manual

Ligar/Desligar

Pausar

Reclinar Encosto e Pés
Retornar Apoio dos Pés
Gravidade Zero

Retornar Encosto e Pés
Reclinar Apoio dos Pés
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04 Método de Uso
Instruções do Painel de Controle
TELA PRINCIPAL
Modo Automático: Acessa o modo automático de massagem.
Modo Manual: Acessa o modo manual de
massagem.
Massagem nos Pés: Acessa o modo de massagem nos pés.
Modo Manual

Massagem nos Pés

Zero G

Zero G: Acessa os ajustes de inclinação da
poltrona e a posição Gravidade Zero.
Tempo: Acessa os ajustes de duração do
tempo de massagem.

Modo Automático

Tempo

Dynamic Airbags

Outros Ajustes

Conﬁgurações

Dynamic Airbags: Acessa o modo de massagem por Airbags.
Outros Ajustes: Acessa a função aquecimento e conexão Bluetooth.
Configurações: Acessa os ajustes de idioma
e sons do controle.

MODO AUTOMÁTICO
Pausar

Ligar/Desligar

Tempo

Tela Principal

Personal: Modo automático Personal.
Revitalizar: Modo automático Revitalizar.

Personal
Revitalizar

Personal

Revigorar
Velocidade

Revigorar: Modo automático Revigorar.
Relaxar: Modo automático Relaxar.
Despertar: Modo automático Despertar.

Relaxar
Largura

Despertar
Alongar

Alongar: Modo automático Alongar.
Intensidade Airbags

Bem-Estar: Modo automático Bem-Estar.
Repousar: Modo automático Repousar.
Bem-Estar
Repousar

Personal

Velocidade

Velocidade: Ajusta a velocidade dos roletes
massageadores.
Largura: Ajusta a largura dos roletes massageadores.

Largura

Intensidade Airbags

Intensidade Airbags: Ajusta a intensidade
dos Airbags Massageadores.
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04 Método de Uso
MODO MANUAL
Local: Ajustes do local da massagem.
Kneading: Modo de massagem Kneading.
Local

Velocidade

Tapping: Modo de massagem Tapping.
Knead&Tap: Modos de massagem Kneading
e Tapping sincronizados.

Largura

Intensidade Airbags

Shiatsu: Modo de massagem Shiatsu.
Rolling: Modo de massagem Rolling.
LOCAL DA MASSAGEM
Corpo Todo: Massagem no corpo todo.
Velocidade

Corpo
Todo

Parte
Superior

Parte
Inferior
Largura

Intensidade Airbags

Local

Parte Superior: Massagem na parte superior
do corpo.
Parte Inferior: Massagem na parte inferior
do corpo.
Local: Massagem local.

TEMPO DA MASSAGEM

min.

min.

min.

min.

min.

min.

Ajuste de Tempo: Ajusta a duração do
tempo de massagem entre 05, 10, 15, 20,
25 e 30 minutos.

AQUECIMENTO E BLUETOOTH

Aquecimento: Ativa e desativa a função de
aquecimento.
Bluetooth: Ativa e desativa a conexão
Bluetooth.
Aquecimento

Bluetooth

Música

Música: Ativa e desativa a música para relaxamento.
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04 Método de Uso
AJUSTE DA INCLINAÇÃO
Zero G: Ativa a posição Gravidade Zero.
Inclinação do Encosto

TV: Ajusta a inclinação da poltrona para um
ânguloconfortável para assistir TV.
Leitura: Ajusta a inclinação da poltrona para
um ângulo confortável para leitura.

ZERO G

TV

Inclinação do Encosto: Ajuste da inclinação
do ângulo do encosto.

LEITURA

Inclinação das Pernas: Ajuste da inclinação
do ângulo do apoio para pernas.
Extensão das Pernas

Inclinação das Pernas

Extensão das Pernas: Ajuste da extensão do
apoio para pernas.

DYNAMIC AIRBAGS
Ombros: Airbags Massageadores para área
dos ombros.
Braços: Airbags Massageadores para área
dos braços.
Dynamic Airbags
Braços

Ombros

Intensidade Airbags

Quadril

Corpo Todo

Pernas

Quadril: Airbags Massageadores para área
do quadril.
Corpo Todo: Airbags Massageadores para o
corpo todo.
Pernas: Airbags Massageadores para as
pernas.

Pés

Pés: Airbags Massageadores para os pés.
Intensidade Airbags: Ajuste da intensidade
dos Airbags Massageadores.
MASSAGEM NOS PÉS

Roller nas Pernas: Massagem Roller nas
panturrilhas.
Roller nos Pés: Massagem Roller nas solas
dos pés.
Roller
nas Pernas

Roller
nos Pés

Tapping
nos Pés

Tapping nos Pés: Massagem Tapping nas
solas dos pés.
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04 Método de Uso
CONFIGURAÇÕES

Idioma

Idioma: Seleção de idioma do controle.

Português

Português

Sons do Controle: Ativa e desativa os sons
do controle.

Sons do Controle

Botões de Acesso Rápido

Ligar/Desligar
Pausar
Modo Automático
Modo Manual

Retornar Encosto e Pés
Reclinar Encosto e Pés
Reclinar Apoio dos Pés
Retornar Apoio dos Pés
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04 Método de Uso
Desligando a Poltrona
Pressione o botão Liga/Desliga para desativar todas as funções da poltrona de massagem e
guarde o painel de controle no suporte.
Desligue o interruptor principal localizado na parte de trás da poltrona e remova o plugue de
energia da tomada.

ATENÇÃO
Ÿ Ao remover o plugue de energia da tomada, puxe pelo plugue e não pelo cabo.
Ÿ Não manuseie o plugue de energia com as mãos molhadas.
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05 Limpeza e Armazenamento
Limpeza
Para limpeza geral do revestimento sintético, utilize somente um pano limpo e macio.
Para limpeza das peças plásticas, mergulhe um pano macio em uma solução de detergente
neutro diluído em água quente, torça o pano e então limpe a peça plástica. Lave o pano com
água, torça, remova os resíduos de detergente do local e deixe secar.
Para limpeza do painel de controle utilize um pano limpo e macio.

ATENÇÃO
Ÿ Não utilize removedor, produtos de limpeza corrosivos, alvejantes ou pesticidas.
Ÿ Nunca utilize secador de cabelo para secar o revestimento sintético.
Ÿ Não passe à ferro os tecidos e revestimentos da poltrona.
Ÿ Desligue a poltrona da fonte de alimentação principal durante a limpeza.

Álcool

Benzeno
Thinner

Armazenamento
Desconecte a poltrona de massagem da fonte de energia após o uso.
Não exponha a poltrona de massagem à luz solar direta, alta temperatura ou alta umidade,
pois isto pode causar desbotamento ou outros danos ao revestimento sintético.
Não coloque objetos pesados sobre a poltrona de massagem.
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06 Resolução de Problemas
Nesta página estão resumidos os problemas mais comuns que você poderá encontrar na
poltrona de massagem. Caso não consiga resolver o problema com as informações abaixo,
entre em contato com a assistência técnica imediatamente.

Problema

Solução

A poltrona de massagem emite ruídos enquanto
funciona.

Estes ruídos são normais e não há necessidade de
reparos.

A poltrona de massagem não funciona mesmo
depois de ligada.

Verifique se o plugue de energia está bem conectado
e funcionando corretamente.
Verifique se o interruptor da poltrona de massagem
está na posição ligado.

Durante a operação, o painel de controle funciona,
mas a poltrona de massagem não.

A poltrona de massagem pode ter sido desligada
automaticamente devido ao dispositivo de proteção
contra superaquecimento. Desligue a energia e
deixe a poltrona esfriar por 30 a 50 minutos.

Durante a operação, o painel de controle e a
poltrona de massagem não funcionam.

A poltrona de massagem entra automaticamente no
modo de espera quando um programa de massagem
é concluído. Pressione o botão ligar/desligar
novamente para ligar a poltrona.

Caso o problema encontrado não estiver listado acima, tente as seguintes sugestões:
Ÿ Desligue o interruptor da poltrona e desconecte o plugue de energia da tomada elétrica.
Ÿ Aguarde cerca de 60 minutos.
Ÿ Ligue a poltrona novamente à tomada elétrica e ligue novamente.
Ÿ Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica.
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07 Especificações Técnicas
Descrição
Modelo
Tensão de Entrada
Potência Máxima

Poltrona de Massagem
EDGE
110-220V~ 50/60Hz
200W
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CARTÃO DE GARANTIA
PRODUTO

LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA

MODELO
CLIENTE
ENDEREÇO
TELEFONE
DATA DA COMPRA

GARANTIA
1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições
abaixo, este produto será reparado sem custo:
1. Há partes quebradas ou defeitos na compra deste produto.
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.
4. Para utilização da garantia contratual (após o término da garantia legal), o consumidor será
responsável pelo transporte do produto até a assistência técnica.
ATENÇÃO: Essa poltrona foi desenvolvida especificamente pra uso residencial. A utilização
dessa poltrona para uso comercial anulará completamente a garantia.

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

www.massageexpress.com.br

