
Instruções de Operação

Poltrona de Massagem



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 da poltrona.

As Precauções de Segurança a seguir são muito úteis para auxiliar a utilização correta 

desta poltrona de massagem.

Para indicar claramente os níveis de perigos e danos, os tipos de acidentes causados pelo 

uso incorreto são classificadas como ADVERTÊNICA e CUIDADO, as instruções mostradas 

abaixo devem ser seguidas à risca:

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).

ADVERTÊNCIA

CUIDADO

A operação inadequada pode causar ferimentos ao 

usuário.

A operação inadequada pode causar lesões ao usuário ou 

danos ao produto.
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Ÿ Pessoas com osteoporose severa ou fratura da coluna.

Ÿ Usuários de instrumentos médicos eletrônico integrados ao corpo, como 

marcapassos, etc.

Ÿ Mulheres grávidas ou pessoas com algum tipo de desconforto devem 

consultar um médico antes de utilizar a poltrona.

Ÿ Pessoas com temperatura corporal acima de 38 graus (estado febril).

Ÿ Pacientes com tumores malignos, doenças cardíacas ou doenças graves.

Ÿ Crianças ou pessoas mentalmente incapazes sem a supervisão de um 

responsável.

Ÿ Evite adormecer enquanto estiver utilizando a poltrona.

Ÿ Não utilizar a poltrona com o corpo molhado.

ADVERTÊNCIA

OBRIGATÓRIO

PESSOAS QUE NÃO DEVEM UTILIZAR A POLTRONA
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01 Instruções de Segurança

Ÿ Caso a poltrona apresente problemas, entre em contato com a assistência 

técnica imediatamente. Não desmontar, realizar manutenção ou substituir 

peças da poltrona de massagem. 

Ÿ Caso o cabo de alimentação ou o plugue esteja danificado, desconecte-o da 

tomada e consulte a assistência técnica para reparo ou troca.

Ÿ Para evitar choques elétricos ou alguma lesão não desmonte nenhuma 

parte da poltrona.

Ÿ  Não utilize o produto se o revestimento estiver rasgado ou danificado, 

desligue a poltrona e entre em contato com a assistência técnica.

Ÿ Antes de baixar ou levantar o encosto ou o apoio dos pés, certifique-se de 

que não há nenhuma criança, animal ou objetos ao redor da poltrona.

Ÿ Caso sinta-se desconfortável durante o uso, interrompa-o imediatamente 

e consulte um médico.

Ÿ Não permita que crianças ou animais de estimação brinquem ao redor da 

poltrona de massagem.

Ÿ Não sente-se sobre o encosto, apoio para as pernas ou painéis laterais 

para evitar lesões acidentais ou danos à poltrona.

ADVERTÊNCIA

OBRIGATÓRIO

RISCO DE ACIDENTE OU LESÃO AO USUÁRIO

RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO

Ÿ Conecte o plugue da poltrona na tomada de energia correta e adequada.

Ÿ Certifique-se de que o plugue da tomada esteja corretamente conectado 

para evitar riscos de incêndio ou curto circuitos.

Ÿ Quando a poltrona de massagem não estiver em uso, desligue o 

interruptor da poltrona e remova o plugue da tomada.

RISCO DE ACIDENTES

PROIBIDO

Ÿ Não utilizar a poltrona se as aberturas de ventilação estiverem bloqueadas.

Ÿ Ao guardar a poltrona, não dobrar as almofadas.

RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO

Ÿ Não utilize a poltrona se o cabo de alimentação ou o plugue estiver 

danificado ou com mal contato.

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

na chave seletora de voltagem.

Ÿ Não utilize a poltrona se o cabo estiver danificado, com nós, torcido ou se 

algo pesado estiver fazendo pressão.

DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO

NÃO 
DESMONTAR
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CUIDADO

Ÿ Utilize a poltrona de massagem sobre uma superfície plana.

Ÿ Não utilize a poltrona de massagem continuamente por mais de 30 min.

Ÿ Antes de utilizar a poltrona certifique-se de que os roletes massageadores 

estejam na posição correta.

Ÿ O painel de controle deve ser colocado somente no bolso da poltrona ou 

no suporte para evitar danos ao produto.

Ÿ Certifique-se de que o interruptor da poltrona esteja desligado e a chave 

seletora de voltagem esteja na tensão correta antes de conectar ou 

desconectar a poltrona à uma tomada de energia.
OBRIGATÓRIO

PARA EVITAR ACIDENTES OU LESÕES AO USUÁRIO

PROIBIDO

PARA EVITAR ACIDENTES OU LESÕES AO USUÁRIO

PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS

Ÿ Certifique-se de que o plugue da tomada esteja totalmente conectado.

Ÿ Certifique-se de que não haja danos, poças d'água no caminho ou algo em 

cima do cabo de energia.

Ÿ Esta poltrona deve sempre ser ligada em tomadas aterradas. Não corte ou 

inutilize o conector do aterramento.

Ÿ Não pressione os roletes massageadores com as mãos ou pés.

Ÿ Não coloque as mãos entre os roletes massageadores enquanto a poltrona 

de massagem estiver operando.

Ÿ Não coloque mãos ou pés nos vãos da poltrona.

Ÿ Não derrube objetos ou derrame líquidos nos vãos da poltrona.

Ÿ Não sente-se ou apóie-se sobre o encosto, apoio para as pernas ou painéis 

laterais.

Ÿ Não fique muito perto da poltrona enquanto outra pessoa estiver 

utilizando.

Ÿ Não mova a poltrona durante a operação.

Ÿ Não puxe o plugue da tomada ou desligue a poltrona pelo interruptor 

durante a operação.

Ÿ Não coloque as mãos embaixo ou entre os apoio das pernas.

Ÿ Não utilize a poltrona enquanto se estiver utilizando ornamentos de 

cabelo.

Ÿ Não deixe objetos duros ou cortantes no bolso se for utilizar a poltrona.

Ÿ Não sente ou pressione o encosto da poltrona enquanto ele estiver 

reclinado.
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CUIDADO

Ÿ Mantenha a poltrona longe do calor, umidade, objetos afiados e ambientes 

que possam causar danos ao produto.

Ÿ Não utilize mantas elétricas ou produtos de aquecimento na poltrona.

Ÿ Não utilize a poltrona em locais empoeirados ou corrosivos.

Ÿ Não utilize a poltrona em locais pequenos ou sem ventilação.

Ÿ Mantenha a poltrona longe de fornos ou aquecedores.

Ÿ Não coloque a poltrona sob o sol ou em locais de alta temperatura.

Ÿ Não utilize a poltrona ao ar livre.

PARA EVITAR DESBOTAMENTO E RACHADURAS NO REVESTIMENTO

PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS

PARA EVITAR CURTO-CIRCUITOS E CHOQUES ELÉTRICOS

LONGE DO
CALOR

Ÿ Não utilize nem guarde a poltrona em ambientes úmidos, como banheiros.

Ÿ Mantenha a poltrona e o painel de controle sempre secos.
LONGE DA
UMIDADE

Ÿ Certifique-se de que a rede elétrica esteja corretamente aterrada. Se você 

não souber, por favor, contrate um eletricista profissional.

Ÿ Se o plugue da poltrona não coincidir com a tomada, não utilize nenhum 

adaptador e contrate um eletricista para instalar uma tomada adequada.

PARA EVITAR ACIDENTES E CHOQUES ELÉTRICOS

ATERRAMENTO

Ÿ Desconecte da fonte de alimentação antes de limpar a poltrona.

Ÿ Desconecte da fonte de alimentação caso ocorra algum apagão ou 

problema na rede elétrica.

Ÿ Ao remover o cabo da tomada, segure pelo conector e não pelo cabo.

Ÿ Desligue o interruptor da poltrona e desconecte da tomada após o uso.

DESLIGAR 
DA TOMADA

Instruções de Aterramento
A poltrona está equipada com um cabo com condutor de aterramento. O plugue deve ser 

conectado a uma tomada que esteja devidamente aterrada que combine com o plugue.

Substituindo o Fusível
Quando o fusível estiver queimado, desligue o interruptor localizado na parte de trás da 

base da poltrona e desconecte da fonte de alimentação. Abra a tampa, troque o fusível quei-

mado por um fusível novo de mesma amperagem e então feche a tampa.
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Almofada para cabeça

Massageador de ombro 
(lado direito)

Capa do encosto

Painel lateral
(lado direito)

Painel de controle

Bolso do painel 
de controle

Apoio para 
pernas e pés

Massageador 
de ombro

(lado esquerdo)

Painel lateral
(lado esquerdo)

Rodas para 
locomoção

Encosto

Conector do 
controle

Conector de 
energia

Fusível

Interruptor

Caixa de energia

Estrutura Externa

Chave seletora 
de voltagem
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Roletes Massageadores

Airbags Massageadores 
para os braços

Airbags Massageadores 
para panturrilhas

Airbags Massageadores 
para as os pés

Airbags Massageadores
para os ombros

Massageadores Roller
para as os pés

Estrutura Interna

Aquecimento para 
a lombar
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Etapa 1: Separando as  peças da poltrona de massagem.

Desembale os pacotes, remova cuidadosamente as unidades com revestimento, a caixa de 

acessórios e assim por diante. Confira todos os acessórios. Serão necessárias duas pessoas 

para retirar a poltrona de massagem da caixa. Segure pela parte inferior dos painéis laterais e 

mova a poltrona lentamente. (Veja a imagem abaixo)

Retire o apoio para pernas de sua caixa, segurando cuidadosamente por ambos os lados.

Etapa 2: Retornando a poltrona de massagem à posição inicial.

Verifique se a chave seletora de voltagem esteja na posição correta (LEIA PÁGINA 21),  

conecte o cabo de alimentação ao conector correspondente localizado na caixa de energia 

sob o encosto da poltrona e conecte a outra ponta à uma tomada elétrica. Ligue o interruptor 

da caixa de energia. O encosto irá subir e o assento descer. Quando a poltrona retornar à 

posição inicial, desligue o interruptor da poltrona e desconecte o cabo de alimentação.

Retornando à posição inicial

Método de Instalação
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Etapa 3: Instalando o apoio para pernas.

Posicione a parte de trás do apoio para pernas em frente ao assento da poltrona. Retire a 

trava da haste de ligação da parte de trás do apoio para pernas, remova o eixo e as duas luvas 

plásticas da haste de ligação.

Haste de ligação do 
apoio para pernas

Eixo

Trava
Luvas plásticas

Cabo de alimentação e
Tubos de ar

Levante a haste de ligação da frente do assento e insira as duas luvas plásticas do eixo nos 

dois orifícios laterais da haste de ligação do assento. Feito isso, levante a haste de ligação do 

apoio para pernas, alinhe os furos da haste de ligação do apoio para pernas com os furos da 

haste de ligação do assento e insira o eixo para conectá-las. Conecte a trava para que o eixo 

não escape.

Haste de ligação 
do assento

Luvas plásticas

Haste de ligação do 
apoio para pernas

Eixo

Trava

Haste de ligação 
do assento

Conecte os tubos de ar do apoio para pernas nos conecto-

res abaixo do assento da poltrona de acordo com as cores 

indicadas. Da esquerda para a direita, primeiro o cinza e 

então o marrom, logo abaixo, o preto. Conecte o cabo de 

alimentação ao conector correspondente.

Marrom

Cinza

Preto

Cabo de 
alimentação



Remova o parafuso do suporte do apoio para pernas localizado abaixo do assento. Levante a 

placa de fixação do eixo e então levante a parte inferior do apoio para pernas, conforme a 

imagem, e conecte o eixo no suporte abaixo do assento da poltrona, abaixe a placa de fixa-

ção do eixo e fixe com o parafuso firmemente.

Suporte do apoio 
para pernas

Placa de fixação do eixo

Parafuso

Levante e encaixe 
o apoio para pernas

Fixe com 
o parafuso

Ÿ Certifique-se que o interruptor da poltrona de massagem esteja desligado e a chave 

seletora de voltagem esteja na tensão correta antes de conectar o plugue na tomada.

CUIDADO

Etapa 4: Após a montagem da poltrona.

Conecte o cabo do painel de controle e o cabo de alimentação nos conectores correspon-

dentes localizados na caixa de energia abaixo do encosto. Certifique-se de que não há 

danos, partes dobradas, esticadas ou se a poltrona não está pressionando os cabos.
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Cabo de 
alimentação

Painel de
Controle



Junte os cabos e coloque-os no assento para evitar danos no cabo ao movimentar a poltrona.

Não deite a poltrona para evitar danos à partes interiores da poltrona.

Não utilize as rodas de locomoção se o piso for de madeira ou outro material que possa ser 

danificado. Serão necessárias duas ou mais pessoas para levantar a poltrona.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e que o plugue não esteja 

arrastando no chão.

Segure o apoio para pernas para ele não se mover e movimente a poltrona até o local desejado.

Ÿ Segure o apoio para pernas ao movimentar a poltrona para evitar danos no revestimento.

Ÿ Não movimente a poltrona com ela em funcionamento para evitar danos ou acidentes.

CUIDADO

Verifique se a chave seletora de voltagem esteja na posição correta, conecte o plugue do 

cabo de alimentação à uma tomada aterrada e ligue o interruptor da poltrona.

Ligando a Fonte de Alimentação

Ÿ Certifique-se de que o interruptor da poltrona de massagem esteja desligado e a chave 

seletora de voltagem esteja na tensão correta antes de conectar o plugue na tomada.

CUIDADO

Método de Movimentação

11

03 Preparação Antes do Uso

OU

110V 220V



Certifique-se de que haja espaço adequado para a instalação deste produto:

Atrás: Menos de 05cm da parede ou outros obstáculos;

À frente: pelo menos 50cm de quaisquer obstáculos;

Menos de
05cm

50cm

Antes de utilizar a poltrona de massagem, certifique-se de que haja espaço suficiente ao 

redor dela. Em seguida, use o controle para reclinar o encosto até a posição limite, levantar o 

apoio das pernas até a posição mais alta, esticar até o comprimento máximo e verifique se 

não há nada obstruindo a movimentação da poltrona de massagem.

Verificação da Poltrona de Massagem

Local da Instalação
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Coloque um tapete ou outro forro sob a poltrona de massagem para evitar qualquer tipo de 

risco ou danos no piso.

Tapete

Piso

se for necessário um ajuste mais fino, basta pressionar a tecla para cima e para baixo no pai-

nel de controle

Certifique-se de que o escaneamento automático detectou a posição correta dos ombros 

para aproveitar o máximo da massagem.

Certifique-se de que os roletes massageadores estejam na posição 

correta, para evitar que eles batam em sua cabeça.

Escaneamento automático dos ombros

Quando o escaneamento automático não puder detectar a posição 

correta dos ombros, a posição mais alta será mantida como padrão.

O painel de controle emitirá um som após a detecção dos ombros, 

Ajustes Antes de Iniciar a Massagem

Ambiente para Utilização

Não utilize a  poltrona de massagem em locais úmidos, como banheiros, saunas ou 

perto de piscinas para evitar risco de choque elétrico.

Não utilize a poltrona de massagem sob a luz solar direta ou perto de fontes de 

calor, como fornos ou lareiras, para evitar incêndios ou danos ao revestimento.

Utilize a poltrona de massagem em uma superfície plana para evitar risco de quedas 

ou ruídos inesperados.

Proteção do Piso

03 Preparação Antes do Uso



01. Mecanismo de massagem com quatro roletes massageadores

Projetado com um conjunto de dois roletes duplos massageadores que se movimentam no 

encosto e assento da poltrona, simulando diferentes técnicas de massagem como Shiatsu, 

Kneading, Knocking, Tapping e Kneading e Knocking sincronizados..

02. Escaneamento Automático

Sistema que detecta e ajusta automaticamente o ponto de massagem sobre o corpo e a posi-

ção dos ombros, massageando de acordo com o usuário.

03. Sistema L-SHAPE

Sistema de roletes massageadores "L-SHAPE" que segue a curvatura da coluna massagean-

do desde o pescoço até as coxas.

04. Gravidade Zero

Na posição Gravidade Zero, os joelhos são elevados à altura do coração, causando uma 

ótima sensação de relaxamento. É a melhor posição para aliviar os efeitos da gravidade 

sobre a coluna.

05. Redução de Espaço

A poltrona move-se para a frente antes de reclinar o encosto, o que permite praticamente 

encostar a poltrona à parede.

06. Airbags Massageadores

Equipada com Airbags Massageadores para os braços, ombros, panturrilhas e pés, tornando 

a massagem ainda mais completa.

07. Massagem Roller para a sola dos pés

Projetada com massageadores Roller que aplicam massagem completa na sola dos pés.

08. Aquecimento para a lombar

A função de aquecimento para a região lombar, auxilia no relaxamento de músculos tensos e 

na estimulação da circulação sanguínea.

09. Apoio para Pernas Extensível

O descanso das pernas pode ter sua extensão ajustada até 23cm, conforme a necessidade 

do usuário.

10. Painel de Controle Completo

Painel de Controle com visor LCD colorido de alta resolução, com informação de todas as 

funções da poltrona.

Principais Funções e Recursos

04 Método de Uso
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TEMPO

OK

LARGURA VELOCIDADE INTENSIDADE ROLLER

ZERO-G

A

AUTO

M

MANUAL AIRBAGS

QUICK

Zero

15 min

Modo de Espera

Velocidade

Largura

Intensidade

：

：

：

Painel de Controle

Ligar/Desligar

Pausar

Reclinar encosto

Navegar acima

Navegar à esquerda

Abaixar apoio 
para pernas

Ajuste de largura

Ajuste de velocidade

Modo Automático

Modo Manual

Relaxamento Rápido

Ajuste de tempo

Retornar encosto

Navegar abaixo

Navegar à direita

Levantar apoio 
para pernas

Massagem Roller

Ajuste de itensidade

Gravidade Zero

Airbags 
Massageadores

Selecionar

04 Método de Uso
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Liga/Desliga

Com a poltrona de massagem em modo de espera, clique neste botão para ligar a 

tela de exibição. O escaneamento automático irá examinar a posição correta dos 

ombros e o painel de controle emitirá um som após a detecção.

Clique novamente para desligar as funções e retornar a poltrona à posição inicial.

Pausar

Com a poltrona em funcionamento, clique neste botão para pausar todas as fun-

ções de massagem, clique novamente se desejar voltar à massagem.

Ajuste de tempo

Clique neste botão para ajustar o tempo de funcionamento em cinco minutos a 

cada toque. Selecione entre 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos.

Relaxamento Rápido

Clique neste botão para entrar no modo automático de "Relaxamento Rápido". O 

tempo de funcionamento padrão é de 15 minutos.

Botões de Navegação

No modo menu utilize as setas para cima, para baixo, esquerda e direita 

para navegar. No modo manual de massagem as setas para cima e para 

baixo podem ajustar a posição dos roletes massageadores na função de 

escaneamento automático dos ombros e na função de ajuste do ponto 

fixo de massagem. No modo de menu, clique no botão OK para confirmar 

a escolha da função desejada.

Levantar apoio para os pés

Pressione este botão para levantar o apoio para os pés e solte quando alcançar a 

altura desejada.

Abaixar apoio para os pés

Pressione este botão para abaixar o apoio para os pés e solte quando alcançar a 

altura desejada.

Reclinar o Encosto

Pressione este botão para reclinar o encosto e solte quando alcançar a reclinação 

desejada.

Retornar o Encosto

Pressione este botão para retornar o encosto e solte quando alcançar a posição 

desejada.

16

Instruções do Painel de Controle

04 Método de Uso

TEMPO

QUICK

OK
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Ajuste de largura

Ao utilizar os modos manuais de massagem Knocking e Tapping, clique neste 

botão para ajustar a largura entre largo, médio e estreito.

Ajuste de velocidade

No modo manual, a cada clique deste botão a velocidade da massagem será ajus-

tada entre os cinco diferentes níveis de velocidade.

Ajuste de intensidade

A cada clique deste botão a intensidade da massagem será ajustada entre os 

cinco diferentes níveis de intensidade.

Massagem Roller

Clique neste botão para ativar a função de Massagem Roller nas solas dos pés, 

clique novamente para desativar.

Modo Automático

Clique neste botão para acessar o modo automático de massagem, são noves 

modos diferentes para seleção.

Modo Manual

Clique neste botão para acessar o modo manual de massagem, são cinco modos 

diferentes para seleção com diferentes ajustes.

Airbags Massageadores

Clique neste botão para acessar o modo de massagem por Airbags Massageadores 

e escolher entre massagem para ombros e braços, pernas e pés e corpo todo.

Gravidade Zero

Clique neste botão para ajustar a poltrona na posição de Gravidade Zero, clique 

novamente para desativar e retornar a poltrona à posição inicial.

04 Método de Uso

LARGURA

VELOCIDADE

INTENSIDADE

ROLLER

A

AUTO

M

MANUAL

ZERO-G

AIRBAGS
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Ao ligar o interruptor, com o cabo de alimentação ligado na tomada, a poltrona emitirá um 

som alto e curto. O visor exibirá a tela principal e abaixo irá exibir a frase "Modo de Espera", 

indicando que a poltrona está pronta para uso. A tela principal exibe o local da massagem, os 

modos de massagem, o tempo restante, entre outras funções.

Zero

15 min

Modo de Espera

Velocidade

Largura

Intensidade

：

：

：

Tela Principal

Largura
(largo, médio e estreito)

Velocidade
(5 níveis de velocidade)

Intensidade
(5 níveis de intensidade)

Kneading

Tapping

Knocking

Shiatsu

Gravidade ZeroZero

Tempo RestanteF
u

n
çõ

e
s 

d
e

 M
a

ss
a

g
e

m

Local da 
Massagem

MODO AUTOMÁTICO

Clique no botão AUTO do painel de controle para selecionar entre um dos nove modos auto-

máticos: Revigorar, Relaxar, Alongar, Revitalizar, Bem-Estar, Yoga para Costas, Massagem 

Terapêutica, Corpo Superior e Corpo Inferior.

Instruções da Tela de Exibição

04 Método de Uso

Revigorar

Relaxar

Alongar

Revitalizar

Bem-Estar

Yoga p/ Costas

Terapêutica

Selecione a função de massagem.

Auto

Modo Automático

Auto

Modo Automático

Selecione a função de massagem.

Corpo Inferior

Corpo Superior



19

MODO MANUAL

Na tela principal, clique no botão MANUAL para acessar o modo manual. Você poderá esco-

lher entre Modo, Região, Ponto Fixo e Aquecimento.

Modo

Escolha entre as cinco diferentes técnicas de massagem: Shiatsu, Kneading, Knocking, 

Tapping e Kneading & Knocking.

Região

Escolha entre: Pescoço, Ombros, Lombar, Assento e Completa.

Ponto Fixo

Na tela principal, clique nas setas para cima ou para baixo para ajustar a posição da massa-

gem em Ponto Fixo. A barra de aviso exibirá a informação “Ajustando posição dos ombros”.

Aquecimento

Escolha entre Ativar ou Desativar.

04 Método de Uso

Modo

Região

Ponto Fixo 

Modo Manual

Shiatsu

Knead

Knock

Tap

Knead & knock

Selecione a função de massagem.

Aquecimento

Pescoço 

Ombros

Lombar

Assento

Completa

Modo Manual

Modo

Região

Ponto Fixo

Selecione a função de massagem.

Aquecimento



ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO DOS OMBROS

A poltrona de massagem iniciará o escaneamento automático dos ombros logo após liga-la. 

Após o escaneamento, a poltrona emitirá um sinal sonoro e a tela exibirá a mensagem     

"Ajustar ombros manualmente". Durante este tempo, se a altura não estiver satisfatória, 

você poderá ajustar clicando nas setas para cima ou para baixo.

Airbags 

Airbags Massageadores

Ombros e Braços

Pernas e Pés

Corpo Todo

Selecione a função de massagem.

AIRBAGS MASSAGEADORES

Com o painel de controle exibindo a tela principal, clique no botão AIRBAGS para acessar o 

modo de massagem por Airbags. Escolha entre três diferentes opções: Ombros e Braços, 

Pernas e Pés e Corpo Todo.

20

04 Método de Uso

Zero

15 min

Ajustar ombros manualmente.

Velocidade

Largura

Intensidade

：

：

：

Modo Manual
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Conecte o cabo do painel de controle e o cabo de alimentação nos conectores correspon-

dentes localizados na caixa de energia abaixo do encosto, verifique se a chave seletora de 

voltagem esteja na posição correta e em seguida conecte o plugue do cabo de alimentação à 

uma tomada aterrada.

Ligue o interruptor da poltrona localizado na caixa de energia e em seguida pressione o 

botão liga/desliga no painel de controle, a poltrona emitirá um sinal sonoro e ligará a tela do 

painel de controle.

Quando a poltrona estiver ligada, pressione o botão Ligar/Desligar. A tela do controle exibirá 

a mensagem de que a poltrona está sendo desligada enquanto ela retorna  à posição inicial.

Desligue o interruptor da poltrona após os roletes massageadores pararem e desconecte o 

plugue de alimentação da tomada.

Desligando a Poltrona

Liga/Desliga

Interruptor

Liga/Desliga

Ligando a Poltrona

04 Método de Uso

Cabo de 
alimentação

Painel de
Controle

OU

110V 220V

Chave seletora 
de voltagem

Ÿ Não utilize fonte de alimentação que exceda a tensão elétrica selecionada na chave 

seletora de voltagem, podendo causar danos ao produto e perda da garantia.

CUIDADO
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Certifique-se de que não há pessoas, animais de estimação ou objetos no alcance do encos-

to e do apoio para pernas. Pressione o botão Liga/Desliga do painel de controle para que a 

poltrona retorne à posição inicial.

Após a poltrona retornar à posição inicial, guarde o painel de controle no bolso interno do 

braço direito da poltrona, desligue o interruptor e desconecte plugue do cabo de alimenta-

ção da tomada. Limpe a poltrona, se necessário.

Após o Uso

Ÿ Somente utilize a poltrona conectada à uma tomada aterrada.

Ÿ Antes de utilizar a poltrona verifique se não há pessoas, animais de estimação ou 

nenhum objeto ao alcance da poltrona.

Ÿ Antes de se sentar, verifique se não há nenhum objeto entre as partes da poltrona.

Ÿ Não fique parado perto da poltrona enquanto ela estiver em uso.

Ÿ Certifique-se de desligar a poltrona da tomada para evitar acidentes.

Ÿ Não utilize a poltrona em ambientes úmidos ou sujos para evitar manchas ou desbota-

mento do revestimento e danos ao produto.

CUIDADO

04 Método de Uso



05 Limpeza e Manutenção
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Revestimento Sintético

Para limpeza geral, utilize somente um pano limpo, macio e ligei-

ramente umedecido.

Caso o revestimento esteja sujo, mergulhe um pano macio em 

uma solução de água e 3 à 5% de detergente neutro, torça o pano 

e então remova suavemente a sujeira do revestimento sintético.

Ÿ Nunca utilize thinner, benzeno, álcool ou qualquer outro tipo de produto abrasivo.

Ÿ Antes de limpar, desconecte o plugue da tomada.

Ÿ Ao desligar, certifique-se de que as mãos estejam secas para evitar choques elétricos.

CUIDADO

Peças Plásticas

Mergulhe um pano macio em uma solução de detergente neutro diluído, 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.

Lave o pano com água, torça e limpe a área da sujeira para remover resíduos de detergente.

Passe suavemente um pano seco e deixe secar.

Tecido

Mergulhe um pano macio em uma solução de detergente neutro diluído, torça o pano e 

então remova suavemente a sujeira do tecido.

Limpe as áreas mais sujas com uma escova e detergente neutro diluído. (Evite a escovação 

excessiva, a limpeza excessiva pode causar danos ao tecido)

Mergulhe o pano na água, torça, remova os resíduos de detergente do local e deixe secar.

Painel de Controle

Limpe com um pano limpo, macio e ligeiramente umedecido.

Deixe secar.



Problem a Possível Causa Solução

O painel de controle não está ligado.

Caso os problemas permaneçam após as medidas acima terem sido tomadas, desligue a 

poltrona da tomada e entre em contato com a assistência técnica para reparos e manutenção.

06 Resolução de Problemas
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A poltrona não funciona 

depois de ligada.

Nenhuma função foi selecionada.

Os conectores do cabo de alimentação 

não estão conectados corretamente.

O cabo ou o plugue está danificado.

O fusível está queimado.

Algum defeito no circuito interno.

Clique no botão ligar do painel de controle.

Selecione alguma função da poltrona.

Verifique as conexões do cabo de alimentação.

Entre em contato com a assistência técnica para 

reparos e manutenção.

Substitua o fusível queimado por outro com as 

mesmas especificações.

Entre em contato com a assistência técnica para 

reparos e manutenção.

A poltrona emite ruídos 

enquanto funciona.

Este som é característicos dos airbags, 

motores e outras peças mecânicas.

Este som é normal e não há necessidade de 

reparos.

Roletes massageadores 

com alturas diferentes.

Os roletes massageadores trabalham 

em diferentes turnos.

Este comportamento é normal e não há 

necessidade de reparos.

Os ruídos da poltrona 

ficaram mais altos de 

repente.

A poltrona está operando há muito 

tempo.

Peças internas desgastadas devido ao 

longo tempo de uso. Isso é normal.

Desligue o interruptor da poltrona e deixe-a 

descansando por cerca de meia hora antes de 

utilizar  novamente.

Entre em contato com a assistência técnica para 

reparos e manutenção.

A função de massagem 

parou de repente.
Desligue o interruptor da poltrona e deixe-a 

descansando por cerca de meia hora antes de 

utilizar  novamente.

Aguarde a energia ser restabelecida.Queda de energia.

O tempo de massagem programado 

terminou.

O encosto e o apoio das 

pernas não estão movi-

mentando.

Há algo impedindo o movimento.

A poltrona está sobrecarregada ou o 

mecanismo de massagem parou de 

funcionar automaticamente por 

questões de segurança.

Remova o que estiver impedindo o movimento. 

Desligue o interruptor da poltrona e deixe-a 

descansando por cerca de meia hora antes de 

utilizar  novamente.

A poltrona não retorna à 

posição inicial.

A poltrona foi utilizada por muito 

tempo.

Entre em contato com a assistência técnica para 

reparos e manutenção.

O plugue ou o cabo        

de alimentação estão 

superaquecidos.

Pode ter sido causado por sobrecarga.

Outro motivo incomum.

Desligue o interruptor da poltrona e deixe-a 

descansando por cerca de meia hora antes de 

utilizar  novamente.

Pare de utilizar a poltrona e entre em contato com 

a assistência técnica para reparos e manutenção.



Descrição

Modelo

Tensão de Entrada

Potência Máxima

Estrutura de Segurança

Poltrona de Massagem

Heaven

110-120V ou 220-240V (com chave seletora de voltagem)

                          

240W

Classe I

07 Especificações Técnicas
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PRODUTO

MODELO

CLIENTE

ENDEREÇO

TELEFONE

DATA DA COMPRA

CARTÃO DE GARANTIA

LOJA EM QUE EFETUOU A 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


