Poltrona de Massagem

3D
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 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 ADVERTÊNCIA 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).

ADVERTÊNCIA

OBRIGATÓRIO

Recomendamos que pessoas com as seguintes condições consultem um
médico antes de utilizar a poltrona:
1. Usuários de instrumentos médicos eletrônico integrados ao corpo, como
marcapassos, etc.
2. Pessoas em tratamento médico, especialmente no caso de desconforto.
3. Pacientes com tumores malignos, doenças cardíacas ou doenças graves.
4. Mulheres grávidas ou durante o período menstrual.
5. Pessoas com osteoporose severa ou fratura da coluna.
6. Pessoas com problemas ou lesões de pele.
7. Pessoas com temperatura corporal acima de 38 graus (estado febril).
Ÿ Não permita que pessoas mentalmente incapazes utilizem a poltrona sem

a supervisão de um responsável.
Ÿ Não permita que crianças brinquem na poltrona de massagem.
Ÿ Não permita que mais de uma pessoa utilize a poltrona ao mesmo tempo.
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 sem a supervisão de um adulto.
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.
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01 Instruções de Segurança
CUIDADO
Ÿ Não utilize a poltrona de massagem continuamente por mais de 30 min.
Ÿ Utilizar a poltrona de massagem sobre uma superfície plana.
Ÿ Ao ajustar o encosto ou apoio das pernas, não exerça força excessiva

sobre eles e mantenha crianças e animais de estimação à distância.
Ÿ Ao remover o cabo de alimentação da tomada, segure pelo conector e não

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

especificada, com o risco de provocar um incêndio ou danificar a poltrona.
Ÿ Antes de utilizar a poltrona, verifique se o encosto ou o revestimento

OBRIGATÓRIO

estão danificados. Caso esteja danificado, entre em contato com a
assistência técnica imediatamente.
Ÿ Não opere o controle com as mãos úmidas, nem coloque objetos pesados
sobre o controle.
Ÿ Apenas pessoas com até 120kg deverão utilizar a poltrona.
Ÿ Não utilizar outros equipamentos terapêuticos com a poltrona.
Ÿ Caso sinta-se desconfortável durante o uso, interrompa-o imediatamente
e consulte um médico.
Ÿ Esta poltrona de massagem não é projetada para ser utilizada em
tratamentos médicos.
Ÿ A poltrona de massagem é equipada com função de aquecimento,
portanto pessoas com pouca sensibilidade ao calor devem utilizar esta
função cuidadosamente.
Ÿ Sempre desligue a poltrona de massagem e remova o plugue da tomada
elétrica imediatamente após o uso e antes de limpá-la.
Ÿ Para evitar desconfortos, não utilize a poltrona após as refeições.
Ÿ Evite adormecer enquanto estiver utilizando a poltrona.
Ÿ Não utilize o produto em caso de embriaguez ou mal-estar.
Ÿ Caso o estofado fique sujo, use apenas um limpador de couro sintético de

PROIBIDO

boa qualidade, não use produtos de limpeza químicos ou detergentes.
Não borrife pesticida sobre a poltrona.
Ÿ Não sente-se sobre o encosto, apoio para as pernas ou apoio para os
braços a fim de evitar lesões acidentais ou danos à poltrona.
Ÿ Não fume enquanto estiver utilizando a poltrona.
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.
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02 Nome dos Componentes
Estrutura Externa
Alto-Falante
Almofada para Cabeça

Encosto

Capa do Encosto
Painel Lateral

Almofada do Assento
Rodas para
Locomoção
Apoio para os Pés

Estrutura Interna
Airbags Massageadores
para os ombros
Roletes Massageadores

Aquecimento
para a lombar

Airbags Massageadores
para os braços

Airbags
Massageadores
para as costas

Airbags Massageadores
para as coxas
Airbags Massageadores
para panturrilhas
Airbags
Massageadores
para os pés

Airbags
Massageadores
para lombar

Trilho deslizante
Massagem Roller p/ os pés
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03 Preparação Antes do Uso
Método de Instalação
Etapa 1: Separe todas 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.
Etapa 2: Instalação dos painéis laterais
Levante o painel lateral direito a uma altura adequada e insira o suporte do painel lateral no
suporte plástico do encosto da poltrona, conecte os plugues dos tubos de ar do encosto da
poltrona nos plugues do painel lateral de acordo com os números correspondentes.
Conecte o fixador do painel lateral no suporte do encosto da poltrona e verifique se está
bem fixado.
Use o parafuso e a arruela para fixar o painel lateral direito na poltrona. (faça o mesmo do
lado oposto)

Suporte do encosto
Suporte plástico

Fixador
Tubos de ar

Tomada USB

Arruela
Parafuso
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03 Preparação Antes do Uso
Etapa 3: Instalação do apoio para as pernas
Instale a tampa interna e a tampa externa no eixo de conexão do apoio para pernas.

Eixo de conexão
Tampa interna
Tampa externa
Trava de conexão

Abra a trava de conexão para encaixar o eixo de conexão do apoio para as pernas, feche a
trava e fixe com o parafuso.

Trava de
conexão

Parafuso
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03 Preparação Antes do Uso
Levante o apoio para as pernas e conecte o plugue do tubo de ar e o plugue do mecanismo
extensor aos conectores abaixo do assento da poltrona, certifique-se que os fios estejam
bem conectados.
Fixe o velcro do tecido do apoio paras as pernas com o tecido do assento da poltrona.

Tubo de ar

Conector do tubo de ar
Conector do mecanismo extensor

Plugue do mecanismo extensor

Etapa 4: Instalação do painel de controle
Conecte o cabo de dados do controle ao encaixe na parte interna do lado direito do assento
(preste atenção à maneira correta de encaixar o conector), em seguida rosqueie a tampa.

Conector do cabo do controle

Tampa c/ rosca

Plugue do cabo do controle
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03 Preparação Antes do Uso
Etapa 5: Outros acessórios
Conecte o plugue do cabo de energia no conector da parte externa do painel lateral direito.
Ligue a poltrona e use o controle para levantar a estrutura traseira para a posição inicial.

Conector do cabo de energia

Plugue do cabo de energia
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03 Preparação Antes do Uso
Método de Movimentação
Existem rodas para locomoção na parte inferior da poltrona.
Retorne o encosto para a posição inicial.
Desligue o interruptor e desconecte o plugue do cabo de energia da tomada.
Levante a parte dianteira da poltrona pelo suporte de transporte enquanto outra pessoa
empurra a poltrona segurando pelo encosto, mova a poltrona apoiada em suas rodas de
locomoção.

CUIDADO
Ÿ Não mova a poltrona enquanto houver alguém sentado nela.
Ÿ Não utilize os painéis laterais para mover a poltrona, apenas segure pelos suportes

para transporte nas partes traseira e dianteira.

Ligando a Fonte de Alimentação
Conecte o cabo de energia à tomada tripolar com bom aterramento.
Ligue o interruptor localizado na parte inferior da poltrona.

CUIDADO
Ÿ Antes de ligar a poltrona, certifique-se de que não haja nenhum dano ao cabo de

energia ou fios expostos.
Ÿ Certifique-se de que o interruptor de energia esteja na posição desligada antes da

poltrona ser conectada à rede elétrica.
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03 Preparação Antes do Uso
Local da Instalação
Certifique-se de que haja espaço adequado para a instalação da poltrona:
Atrás: pelo menos 10cm da parede ou outros obstáculos;
À frente: pelo menos 60cm de quaisquer obstáculos;
A fim de evitar a interferência de sinais de dispositivos sem fio, mantenha pelo menos 1m de
distância da TV e outros dispositivos de audio e vídeo.
10cm

60cm

Ao instalar, a distância entre a tomada e o conector da poltrona deve ser inferior a 1,5m.

CUIDADO
Ÿ Certifique-se de que a distância entre a tomada e o conector da poltrona seja menor do

que 1,5m para evitar danos ao cabo de energia quando for reclinar a poltrona.
Ÿ Antes de usar, arrume bem os cabos para evitar entrançamento ou danos.
Ÿ Quando a poltrona for realizar movimentos para a frente ou voltar para a posição inicial,

verifique se há crianças, animais ou outros obstáculos para evitar acidentes.
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03 Preparação Antes do Uso
Proteção do Piso
Coloque um tapete ou outro forro sob a poltrona de massagem para evitar qualquer tipo de
risco ou danos ao piso.

Poltrona de Massagem

Tapete
Piso

Ambiente para Utilização
Mantenha a poltrona de massagem distante de locais úmidos, como banheiros
ou saunas , para evitar risco de choque elétrico.

Mantenha a poltrona de massagem distante de fontes de alta temperatura,
como fornos ou aquecedores, para evitar incêndio ou danos ao revestimento.

Aterramento
Esta poltrona de massagem pertence ao grupo de aparelhos elétricos de Classe Um, certifique-se de usar uma tomada tripolar e garantir que o fio de aterramento conectado à tomada
tenha obtido uma boa conexão de aterramento para evitar fuga de energia, choque elétrico
ou algum outro efeito negativo durante o uso.
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03 Preparação Antes do Uso
Verificação da Poltrona de Massagem
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 e esticar até o comprimento máximo.
Verifique se todas as funções estão funcionando normalmente, em seguida desligue a
poltrona e retorne à posição inicial.
(Para informações sobre como selecionar as funções, consulte a seção "Instruções do Painel
de Controle" e "Instruções da Tela de Exibição")

Antes de Iniciar a Massagem
Certifique-se de que o apoio para as pernas esteja instalado corretamente.
Certifique-se de que a poltrona esteja em sua posição inicial, caso não esteja, desligue e
ligue novamente para fazer a poltrona voltar à posição inicial.

CUIDADO
Ÿ Caso o apoio para as pernas se levante, não sente na poltrona.
Ÿ Não permita que o apoio para as pernas seja submetido a uma carga pesada subita-

mente, ou o mecanismo pode ser danificado.
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03 Preparação Antes do Uso
Instalação do Aplicativo
Esta poltrona possui um aplicativo para controle das funções através de conexão Bluetooth.
Peça o aplicativo ao vendedor e instale-o em tablets ou smartphones.
Utilizando o Aplicativo
Após instalar o aplicativo em seu tablet ou smartphone, ative a conexão Bluetooth, encontre
o dispositivo Bluetooth da poltrona e então pareie.
Ao exibir a mensagem "dispositivo pareado", volte a tela inicial do smartphone ou tablet e
inicie o aplicativo.

CUIDADO
Ÿ Ao parear o dispositivo Bluetooth, certifique-se de que a poltrona esteja ligada, caso

contrário não será possível encontrá-la.
Ÿ Caso esteja procurando o dispositivo, mas não consiga parear corretamente, veja se os

passos estão sendo seguidos corretamente.
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04 Método de Uso
Principais Funções e Recursos
1. Economia de Espaço
Há um trilho móvel abaixo do assento da poltrona, para que ela mova-se para a frente por
30cm com o clique de um botão, o que efetivamente economiza espaço útil.

2. Gravidade Zero
Esta poltrona utiliza o princípio de Gravidade Zero do assento das cápsulas espaciais da
NASA, cuja teoria é que as pernas fiquem mais altas que o coração para simular a ausência de
peso do espaço. É a melhor posição para aliviar os efeitos da gravidade sobre a coluna.
3. Sistema L-SHAPE
O sistema massageador "L-SHAPE" segue a curvatura da coluna, massageando desde o pescoço até a parte posterior das coxas, promovendo uma massagem mais completa e precisa.
4. Mecanismo de massagem com quatro roletes massageadores e função 3D
Os quatro roletes massageadores se movimentam através do sistema "L-SHAPE" e com a
função 3D se elevam em direção ao encosto da poltrona, tornando a massagem mais intensa.
5. Airbags Massageadores
Airbags Massageadores para ombros, braços, costas, cintura, quadril, panturrilhas e pés.
6. Massageadores Roller para as panturrilhas e solas dos pés
Projetada com duas fileiras de massageadores Roller que aplicam massagem completa na
sola dos pés e mais dois pares para as panturrilhas.
7. Modos de massagem diversificados
Os modos de massagem Kneading, Tapping, Knocking, Shiatsu, Ritmo e Sincronizada, além de
nove modos de massagem pré-programados agem como um massagista profissional.
8. Extensão automática do apoio para pernas
Função de extensão automática do apoio para pernas. Máximo de 26cm de extensão para
atingir a altura ideal de diferentes usuários.
9. Sistema de controle completo
O painel de controle em barra e o aplicativo para smartphones trazem mais conveniência e
facilidade ao usuário.

14

04 Método de Uso
Painel de Controle

Tela de Exibição

Utilize a tecla menu para selecionar

Ligar/Desligar
LIGA/DESLIGA

AJUSTAR OMBROS

Modo Automático

Menu
Navegar acima

AUTO

MENU

Navegar à esquerda

Navegar à direita

OK

Selecionar

Navegar abaixo
Levantar apoio
para os pés

Retornar encosto
AJUSTAR PERNAS

AJUSTAR ENCOSTO

Reclinar encosto

Abaixar apoio
para os pés
Estender apoio
para os pés

Ajustar Posição
dos Ombros

ESTENDER APOIO
DOS PÉS

RECOLHER APOIO
DOS PÉS

Recolher apoio
para os pés
Massagem 3D
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04 Método de Uso
Instruções do Painel de Controle
Liga/Desliga
Com a poltrona ligada na tomada, clique neste botão para a tela de exibição se
acender, navegue pelas setas para cima e para baixo e escolha entre modo
automático ou manual, massagem 3D, airbags massageadores, aquecimento e
configurações.
Clique novamente para desligar todas as funções. O tempo de funcionamento
padrão é 20 minutos.
Menu
Clique neste botão para acessar o menu e escolher entre modo automático ou
manual, massagem 3D, airbags massageadores, aquecimento e configurações.
Ajuste da posição dos ombros
Durante o escaneamento automático das costas ou quando selecionar
massagem em ponto fixo, pressione para cima ou para baixo para ajustar
mais precisamente a posição dos roletes massageadores.
Modo automático
Clique neste botão para selecionar um dos modos automáticos de massagem,
como Desportiva, Alongamento, Repousar, Revitalizante, Pescoço e Ombros,
Coluna e Cintura, Anti-Stress, Modeladora e SPA Revigorante.
Botão de Navegação
No menu e no modo automático, navegue pelas setas para cima, para
baixo, esquerda e direita para escolher a função de interesse, então
clique em OK para confirmar.
Durante a massagem, clique em OK para ativar a função Gravidade
Zero, pressione para cima ou para baixo para ajustar a velocidade da
massagem e pressione para direita ou esquerda para ajustar a intensidade dos airbags massageadores.
Massagem 3D
Durante a massagem em modo manual, pressione este botão para ajustar a
intensidade da massagem 3D.
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.
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04 Método de Uso
Retornar o Encosto
Pressione este botão para retornar o encosto e solte quando alcançar a posição
desejada.
Reclinar o Encosto
Pressione este botão para reclinar o encosto e solte quando alcançar a posição
desejada.
Estender apoio para os pés
Pressione este botão para estender o apoio para os pés e solte quando alcançar
a distância desejada.
Recolher apoio para os pés
Pressione este botão para recolher o apoio para os pés e solte quando alcançar
a distância desejada.

ATENÇÃO
Ÿ Pressione o botão liga/desliga depois do uso para retornar a poltrona à posição inicial.
Ÿ Pressione qualquer botão no painel de controle para cancelar o processo.
Ÿ Pressione o botão liga/desliga novamente para continuar o processo ou entrar no

modo de massagem.
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04 Método de Uso
Instruções da Tela de Exibição
MODO AUTOMÁTICO
Com a poltrona ligada na tomada clique no botão liga/desliga, a tela acenderá, em seguida
clique no botão AUTO ou no botão MENU e selecione AUTOMÁTICO para escolher um dos
nove modos automáticos de massagem: Desportiva, Alongamento, Repousar, Revitalizante,
Pescoço e Ombros, Coluna e Cintura, Anti-Stress, Modeladora e SPA Revigorante.

AUTOMÁTICO

DESPORTIVA

MANUAL

ALONGAMENTO

ANTI-STRESS

MASSAGEM 3D

REPOUSAR

MODELADORA

REVITALIZANTE

SPA REVIGORANTE

AIRBAGS
AQUECIMENTO
CONFIGURAR

Utilize as setas para navegar

PESCOÇO/OMBROS
COLUNA/CINTURA

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Desportiva
Modo de massagem projetado para auxiliar na recuperação muscular após a prática de
esportes e exercícios físicos. Promove o sistema circulatório, contribuindo para o alívio e
relaxamento dos músculos após os exercícios.
Alongamento
Modo de massagem com movimentos inspirados na Thai Massage. Atua principalmente na
região lombar e nas articulações dos joelhos, auxiliando na redução de tensões musculares
e rigidez das articulações para aumentar o vigor físico.
Repousar
Modo de massagem desenvolvido para auxiliar na qualidade do sono. Utiliza técnicas de
massagem que variam progressivamente entre movimentos intensos e suaves, relaxando o
corpo gradualmente.
Revitalizante
Modo de massagem projetado para pessoas que passam muito tempo sentados em suas
mesas no escritório e realizam viagens de negócios constantemente. Auxilia na recuperação
muscular, aumentando o vigor físico.
Pescoço e Ombros
Modo de massagem criado para auxiliar no alívio de dores na região do pescoço e ombros. O
desenho curvo do encosto da poltrona permite que os roletes massageadores encostem
completamente na região do pescoço e ombros, onde a massagem ficará concentrada na
maior parte do tempo, aliviando dores e tensões musculares.
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04 Método de Uso
Coluna e Cintura
Modo de massagem criado para auxiliar no alívio de dores na região lombar. A massagem
ficará concentrada na maior parte do tempo nessa região, onde os roletes massageadores
realizarão uma massagem específica para aliviar dores e tensões musculares.
Anti-Stress
Modo de massagem de forte intensidade desenvolvido para pessoas que passam muito
tempo sentados em suas mesas no escritório. Com foco no pescoço e ombros, auxilia no
alívio do estresse e dores musculares da região.
Modeladora
Modo de massagem de intensidade moderada projetada principalmente para mulheres que
querem manter-se em forma. Com foco nas costas e cintura, promove o metabolismo e auxilia no processo de redução de medidas
SPA Revigorante
Modo de massagem ideal para ser realizada de manhã ou no final da tarde. Auxilia a revigorar
a energia muscular.

MODO MANUAL
Clique em MENU, selecione MANUAL para iniciar o modo manual de massagem e em seguida
clique para cima ou para baixo para navegar entre modo, região, largura, velocidade, roller e
gravidade zero.

AUTOMÁTICO

MODO

Kneading

MODO

Total

MANUAL

REGIÃO

Tapping

REGIÃO

Parcial

MASSAGEM 3D

LARGURA

Knocking

LARGURA

Fixo

AIRBAGS

VELOC.

Shiatsu

VELOC.

AQUECIMENTO

ROLLER

Sincronizada

ROLLER

CONFIGURAR

ZERO G

Ritmo

ZERO G

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Modo
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre
Kneading, Tapping, Knocking, Shiatsu, Sincronizada e Ritmo (massagem rítmica).
Região
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre
Massagem Total, Parcial e Fixa.
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04 Método de Uso

MODO

Largo

MODO

REGIÃO

Médio

REGIÃO

LARGURA

Estreito

LARGURA

VELOC.

VELOC.

ROLLER

ROLLER

ZERO G

ZERO G

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Largura
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre os
ajustes largo, médio e estreito.
Velocidade
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre os
seis níveis de velocidade de massagem disponíveis.

MODO

MODO

Ativar

REGIÃO

REGIÃO

Desativar

LARGURA
VELOC.

LARGURA
Desativar

VELOC.

ROLLER

ROLLER

ZERO G

ZERO G

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Roller
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre os
três níveis de velocidade disponíveis ou a opção desativar.
Gravidade Zero
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre as
opções ativar ou desativar.

MASSAGEM 3D
Clique em MENU, selecione MASSAGEM 3D e então clique para cima ou para baixo para
navegar entre modo, intensidade e região.
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04 Método de Uso
Modo
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre os
modos Shiatsu Profundo, Respiratória e Alongar Coluna.
MASSAGEM 3D
AUTOMÁTICO

MODO

MANUAL

INTENS.

Respiratória

MASSAGEM 3D

REGIÃO

Alongar Coluna

Shiatsu Profundo

AIRBAGS
AQUECIMENTO
CONFIGURAR

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Shiatsu Profundo
Dez minutos de massagem Shiatsu com os roletes massageadores sendo elevados repetidamente e percorrendo as costas do usuário, aplicando uma massagem mais intensa.
Respiratória
Cinco minutos de massagem com os roletes massageadores sendo elevados e recolhidos,
simulando os movimentos de inspiração e expiração.
Alongar Coluna
Cinco minutos de massagem com os roletes massageadores percorrendo as costas elevados,
alongando a coluna do usuário.
MASSAGEM 3D

MASSAGEM 3D

MODO

MODO

Total

INTENS.

INTENS.

Parcial

REGIÃO

REGIÃO

Fixo

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Intensidade
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre os
cinco níveis de intensidade da Massagem 3D disponíveis.
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04 Método de Uso
Região
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre
Massagem Total, Parcial e Fixa.

AIRBAGS MASSAGEADORES
Clique em MENU, selecione AIRBGS e então clique para cima ou para baixo para navegar
entre região e intensidade.

AIRBAGS

AIRBAGS

AUTOMÁTICO

REGIÃO

Ar Total

REGIÃO

MANUAL

INTENS.

Ombros/Braços

INTENS.

MASSAGEM 3D

Costas/Cintura

AIRBAGS

Pernas/Pés

AQUECIMENTO

Quadril

CONFIGURAR

Desativar

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Região
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre as
opções ar total, braços e ombros, costas e cintura, pernas e pés e quadril.
Intensidade
Clique no botão seta para direita, então clique para cima ou para baixo para navegar entre os
cinco níveis de intensidade da massagem disponíveis.

AQUECIMENTO
Clique em MENU, selecione AQUECIMENTO e então clique no botão seta para a direita para
alternar entre ativar e desativar.
AQUECECIMENTO
AUTOMÁTICO
MANUAL

AQUECER

Ativar
Desativar

MASSAGEM 3D
AIRBAGS
AQUECIMENTO
CONFIGURAR

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar
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04 Método de Uso
CONFIGURAÇÕES
Clique em MENU, selecione CONFIGURAR e então clique para cima ou para baixo para navegar entre configurações de tempo, idioma e Bluetooth.
CONFIGURAR
AUTOMÁTICO

TEMPO

MANUAL

IDIOMA

MASSAGEM 3D
AIRBAGS
AQUECIMENTO
CONFIGURAR

Utilize as setas para navegar

Utilize as setas para navegar

Tempo
Para ajustar o tempo de funcionamento clique no botão seta para direita, então clique no
botão para cima ou para baixo para navegar entre 10, 20 e 30 minutos. O tempo padrão é 20
minutos.
CONFIGURAR
TEMPO
IDIOMA

English
Português

Utilize as setas para navegar

CONFIGURAR
TEMPO

Ativar

IDIOMA

Desativar

Utilize as setas para navegar

Idioma
Para escolher entre os idiomas disponíveis clique no botão seta para direita, então clique no
botão para cima ou para baixo para navegar entre Chinês, Inglês e Português.
Bluetooth
Para ativar ou desativar o Bluetooth, clique no botão seta para direita, então clique no botão
para cima ou para baixo para alternar entre ativar e desativar.
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04 Método de Uso
OBSERVAÇÕES:
No modo automático ou manual, o equipamento voltará à tela inicial, como mostra a figura
abaixo, após 10 segundos sem que nenhuma opção seja selecionada.

DESPORTIVA

Utilize a tecla menu para selecionar

Utilize a tecla menu para selecionar

Tela inicial em modo manual

Tela inicial em modo automático

ATENÇÃO
Ÿ Durante o funcionamento, clique em MENU duas vezes para retornar à tela inicial.
Ÿ Na tela inicial, em modo manual ou automático, clique nos botões da esquerda ou

direita para ajustar a intensidade dos Airbags Massageadores. No modo manual, cliquepara cima ou para baixo para ajustar a velocidade dos roletes massageadores.
Ÿ Clique em AUTO se desejar escolher diretamente o programa automático.

CUIDADO
Ÿ Não desmonte a poltrona para evitar qualquer dano ou problema ao produto.
Ÿ Não derrame água e outros líquidos no controle para evitar falhas das teclas ou mau

funcionamento do sistema.
Ÿ Não coloque objetos pesados sobre o controle ou cabo de alimentação.
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04 Método de Uso
Estender e Recolher o Apoio para Pernas
Com o apoio para pernas em sua posição original, pressione
manualmente o comprimento do apoio para pernas.

ou

para ajustar

Estender Apoio para Pernas
Recolher Apoio para Pernas

O apoio para pernas possui um sensor interno, podendo se estender e recolher automaticamente ou manualmente, de acordo com as diferentes posições e alturas.

ADVERTÊNCIA
Ÿ Não brinque na poltrona ou utilize-a de forma imprópria.
Ÿ Ao ajustar a inclinação do encosto e do apoio para pernas, certifique-se de que não

haja obstáculos ao redor da poltrona de massagem.
Ÿ Ao ajustar a extensão do apoio para pernas, não coloque os dedos ou quaisquer outros

objetos no espaço entre o assento e o apoio para pernas.
Ÿ Não levante da poltrona enquanto ela estiver em processo de reinicialização.

Conexão Bluetooth
Este produto 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.

Após o Uso
Desligue o interruptor e desconecte o plugue do cabo de energia da tomada.
Guarde o controle dentro do bolso interno da poltrona.
Desligue a poltrona e desconecte-a da tomada quando não estiver em uso para evitar que
alguém ligue a poltrona acidentalmente.
Guarde a poltrona em um local seguro se ela não for utilizada por um longo período.
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05 Armazenamento e Manutenção
Manutenção
Ÿ Torça um pano de algodão mergulhado em detergente neutro antes de limpar as partes

plásticas do encosto, do painel lateral, do apoio para as pernas e outros componentes plásticos, em seguida use um pano de algodão seco para enxugá-los.
Ÿ Use um pano seco para limpar o controle e a caixa da fonte de alimentação.
Ÿ Use um pedaço de pano umedecido em água morna para limpar os revestimentos em couro
sintético da poltrona e deixe em um local bem ventilado para secar naturalmente.

CUIDADO
Ÿ 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 a parte plástica do
encosto, tome cuidado para o detergente não entrar na caixa da fonte de alimentação.
Ÿ Não passe os estofados a ferro.

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

CUIDADO
Ÿ Não armazene o produto sob luz solar direta ou em locais com alta temperatura. Isso

pode fazer a cor do estofado 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, a poltrona desliga certas vezes.
Ÿ O cabo de alimentação está quente.
Ÿ Outro sintoma fora do comum.

CUIDADO
Ÿ Interrompa o uso da poltrona de massagem para evitar danos e acidentes caso perceba

qualquer um dos sintomas acima.
Ÿ Desligue o interruptor, descontecte da alimentação e entre em contato com a assistên-

cia técnica para reparos e manutenção.
Ÿ Lembre-se, qualquer reparo ou manutenção somente deve ser realizado por nosso

representante autorizado ou agente de serviços.
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06 Resolução de Problemas
Nº

1

2

Problema

Possível Causa

Este som é normal e
produzido pelo motor em
A poltrona emite
funcionamento ou quando
ruídos enquanto
os roletes massageadores
funciona.
são friccionados contra o
revestimento.

O produto
não liga.

Solução

Isso é normal e não há
necessidade de reparos.

O plugue da fonte de
alimentação está desligado.

Insira o plugue da fonte
de alimentação na tomada
novamente.

O interruptor da fonte de
alimentação está desligado.

Ligue o interruptor.

O fusível do produto está
queimado.

Troque por outro do
mesmo modelo.

3

O alto-falante
não emite sons.

O volume está no mínimo.

Aumente o volume.

4

O apoio para as
pernas não
funciona.

Foi exercida pressão
excessiva sobre o apoio
para as pernas.

Reduza a pressão sobre o
apoio para as pernas.

5

Airbag instalado
Verifique se o tubo de ar
no assento ou
está bloqueado ou dobrado.
apoio para pés
não funciona.

Desobstrua ou desdobre o
tubo de ar.

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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07 Especificações Técnicas
Descrição
Modelo
Tensão de Entrada
Potência Máxima
Padrão de Segurança

Poltrona de Massagem
Neo Space 3D
110-220V~ 50/60Hz
200W
Classe I
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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

