
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 e evitar lesões ao usuário ou danos ao produto.

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.

02

Ÿ As seguintes pessoas devem consultar um médico antes de utilizar esta 

poltrona de massagem:

} Usuários de instrumentos médicos eletrônico integrados ao corpo, 

como marca-passos, pois são facilmente afetados por campos 

eletromagnéticos.

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

} Mulheres grávidas ou pessoas com algum tipo de desconforto.

} Pessoas que sofrem de diabetes ou tenham problemas de circulação.

} Pessoas com transtornos de percepção.

} Pessoas com doenças de pele ou inflamação do tecido subcutâneo

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

} Pacientes que tenham sofrido fraturas ou sofram de dor óssea aguda.

} Pacientes com inflamação muscular.

} Pessoas que tenham sofrido trombose.

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

e consulte um médico.

OBRIGATÓRIO

ADVERTÊNCIA
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01 Instruções de Segurança

Ÿ Quando estiver utilizando a poltrona, não permita que pessoas ou animais 

de estimação fiquem ao alcance do produto.

Ÿ Não permita que crianças, animais de estimação ou pessoas mentalmente 

incapazes utilizem a poltrona sem a supervisão de um responsável.

Ÿ Não coloque mãos ou pés nos vãos da poltrona.

Ÿ Não utilize a poltrona de massagem sem camisa, a fim de evitar lesões 

cutâneas.

Ÿ Não utilize a poltrona em caso de embriaguez ou mal-estar.

Ÿ A poltrona de massagem é equipada com função de aquecimento, 

portanto pessoas com pouca sensibilidade ao calor devem utilizar esta 

função cuidadosamente.

Ÿ Esta poltrona de massagem possui tempo de operação padrão de 15 

minutos, evite massagens contínuas na mesma área do corpo. 

ADVERTÊNCIA

PROIBIDO

Ÿ Desligue imediatamente o interruptor da poltrona, retire o plugue da 

tomada e em seguida entre em contato com a assistência técnica, caso 

presencie algum dos problemas abaixo:

} A poltrona está soltando fumaça ou emitindo ruídos fora do normal.

} Algum líquido foi derramado no interior da poltrona de massagem.

} Algum objeto caiu no interior da poltrona de massagem.

} A poltrona de massagem foi derrubada ao chão ou está danificada.

Ÿ Caso presencie qualquer tipo de situação fora do normal, desligue 

imediatamente o interruptor da poltrona, retire o plugue da tomada para 

evitar riscos de incêndio ou choques elétricos e em seguida entre em 

contato com a assistência técnica.

Ÿ Utilize a poltrona de massagem somente em pisos planos para evitar 

acidentes e certifique-se de que o plugue da tomada esteja corretamente 

conectado para evitar riscos de incêndio ou curto circuitos.

Ÿ Mantenha a poltrona longe de fornos ou aquecedores.

Ÿ Movimente a poltrona cuidadosamente para não estragar o piso.

Ÿ A poltrona está equipada com um cabo com condutor de aterramento, o 

plugue deve ser conectado a uma tomada que esteja devidamente 

aterrada e que combine com o plugue.

Ÿ Não utilize esta poltrona continuamente por mais de 15 minutos. Evite a 

estimulação excessiva dos músculos ou do sistema nervoso.

CUIDADO

OBRIGATÓRIO



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

alimentação e remova o plugue da tomada.

Ÿ Desconecte a poltrona da fonte de alimentação caso ocorra algum apagão 

ou problema na rede elétrica, a fim de evitar acidentes.

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

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

disso, verifique o cabo de alimentação e o plugue regularmente.

CUIDADO

DESLIGAR 
DA TOMADA

Ÿ Esta poltrona de massagem é projetada para uso residencial e não deve 

ser utilizada em ambientes não residenciais.

Ÿ Não tente ficar em pé na poltrona ou sentar-se sobre o encosto, apoio 

para as pernas ou painéis laterais para evitar lesões acidentais ou danos à 

poltrona de massagem.

Ÿ Não aplique força excessiva nas partes da poltrona, a fim de evitar lesões 

acidentais ou danos à poltrona.

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

Ÿ Evite adormecer enquanto estiver utilizando a poltrona.

Ÿ Não fume enquanto estiver utilizando a poltrona.

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

Ÿ Não utilize a poltrona em locais empoeirados ou corrosivos, para evitar 

danos ao produto ou incêndio.

Ÿ Caso o estofado fique sujo, use apenas um limpador de couro sintético de 

boa qualidade, não use produtos de limpeza químicos ou abrasivos. Não 

borrife pesticida sobre a poltrona.

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

danificado ou com mal contato.

Ÿ O cabo de alimentação não deve ser dobrado, esticado, torcido, enrolado, 

danificado, nem deixado embaixo de objetos pesados, a fim de evitar 

choques elétricos ou incêndio.

Ÿ Esta poltrona deve sempre ser ligada em tomadas aterradas, não corte ou 

inutilize o conector do aterramento.

Ÿ Não utilize uma fonte de alimentação que exceda a tensão elétrica, 

podendo causar danos ao produto e perda da garantia.

01 Instruções de Segurança

04

PROIBIDO



01 Instruções de Segurança
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Ÿ Não opere o painel de controle com as mãos molhadas para evitar 

choques elétricos ou danos ao controle.

Ÿ Nunca conecte ou desconecte o plugue do cabo de alimentação da 

tomada elétrica com as mãos úmidas ou molhadas, para evitar choques 

elétricos.

CUIDADO

Ÿ Não derrame líquidos nas frestas da poltrona. 

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

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

ou perto de piscinas.

Ÿ Não desmontar, realizar manutenção ou substituir peças da poltrona de 

massagem, a fim de evitar choques elétricos, incêndio ou falha mecânica.

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

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

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

da tomada e consulte a assistência técnica para reparo ou troca.

LONGE DA
UMIDADE

NÃO 
DESMONTAR

NÃO USAR 
COM MÃOS 
MOLHADAS



02 Nome dos Componentes

06

Almofada da Cabeça

Revestimento do Encosto

Painel de Controle

Apoio para Pernas



07

03 Preparação Antes do Uso

Antes de Iniciar a Massagem

Ÿ Verifique se não há nenhum dano na poltrona antes de utilizá-la.

Ÿ Utilize a poltrona em um piso plano.

Ÿ Não tente movimentar a poltrona enquanto ela estiver sendo utilizada.

Ÿ Não arraste a poltrona ou puxe-a pelo cabo de alimentação, a fim de evitar 

danos ao piso ou ao produto.

CUIDADO

Ÿ Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado.

Ÿ Antes de conectar na fonte de alimentação, certifique-se de que a 

voltagem do produto seja a mesma da rede elétrica e que o interruptor da 

poltrona esteja desligado.

PROIBIDO

OBRIGATÓRIO

Ligando a Fonte de Alimentação

Ÿ Antes de conectar o plugue do cabo de alimentação na tomada, certifique-se de que a  

voltagem do produto é a mesma da rede elétrica.

Ÿ Conecte o plugue do cabo de alimentação em uma tomada devidamente aterrada.

Ÿ Ligue o interruptor de energia localizado abaixo do encosto da poltrona.

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 e levantar 

o apoio das pernas até a posição mais alta e verifique se não há nada obstruindo a movimen-

tação da poltrona de 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.



01. Mecanismo de massagem com roletes massageadores

Projetado com roletes massageadores que se movimentam no encosto da poltrona, simu-

lando diferentes técnicas de massagem.

02. Airbags Massageadores

Equipada com Airbags Massageadores, ideal para quem está cansado ou com dificuldades 

de adormecer, tornando a massagem ainda mais completa. 

03. Aquecimento

Roletes massageadores com função de aquecimento, que auxilia no relaxamento de múscu-

los tensos e na estimulação da circulação sanguínea.

04. Região da massagem

Você pode utilizar as teclas de ajuste para cima ou para baixo para selecionar a região das 

costas que os roletes massageadores irão massagear.

05. Botão Pausar

Para ser utilizado em situações de emergência onde é necessário parar as funções da poltro-

na de massagem imediatamente.

Principais Funções e Recursos

04 Método de Uso
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Ÿ Não pressione dois ou mais botões ao mesmo tempo para evitar danos ao controle.

Ÿ Esteja sentado na poltrona antes de iniciar qualquer função de massagem.

Ÿ Não derrame água ou qualquer outro líquido sobre o painel de controle.

Ÿ Não exerça força excessiva em nenhuma parte da poltrona para evitar lesões ou 

danos ao produto.

CUIDADO



Auto Pausar

Knead/Rock Knock/Tap

Shiatsu

VelocidadeRegião

Airbags Aquecer

ReclinarPonto Fixo

Painel de Controle

04 Método de Uso
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Ligar/Desligar

Modo Automático Pausar

Massagem Knead/Rock Massagem Knock/Tap

Massagem Shiatsu

Ajuste de VelocidadeAjuste da Região 
da Massagem

Airbags 
Massageadores Aquecimento

Massagem em 
Ponto Fixo

Reclinar/Retornar 
Encosto e Apoio 
dos pés



04 Método de Uso
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Instruções do Painel de Controle

Ligar/Desligar

Pressione este botão para ligar a poltrona e pressione novamente para desligar.

Pausar

Pressione este botão para pausar todas as funções de massagem e  clique novamente para 

voltar à massagem. Botão para ser utilizado em situações de emergência onde é necessário 

parar as funções da poltrona de massagem imediatamente.

Modo Automático

Pressione este botão para alternar entre os dois modos automáticos disponíveis.

Massagem Knead/Rock

Pressione este botão para alternar entre as três opções disponíveis: massagem Kneading 

ativada, massagem Rocking ativada ou massagem Kneading e Rocking desativadas. 

Massagem Knock/Tap

Pressione este botão para alternar entre as três opções disponíveis: massagem Knocking 

ativada, massagem Tapping ativada ou massagem Knocking e Tapping desativadas.

Ajuste da Região da Massagem

Pressione este botão para alternar a região da massagem entre corpo todo, parte superior do 

corpo ou parte inferior do corpo.

Ajuste de Velocidade

Com a poltrona em modo manual, exceto na massagem Shiatsu, pressione este botão para 

alternar a velocidade da massagem entre baixa, média ou alta.

Airbags Massageadores

Pressione este botão para ativar a função de Airbags Massageadores e alternar entre as 

intensidades fraco, médio, forte ou desativado.

Aquecimento

Pressione este botão para ativar a função de aquecimento dos roletes massageadores e 

pressione novamente para desativar.

Massagem em Ponto Fixo

Com a poltrona em modo manual, exceto na massagem Shiatsu, pressione prolongadamente 

o botão para cima ou para baixo para ajustar a massagem em ponto fixo e solte quando 

alcançar a posição desejada.

Reclinar/Retornar Encosto e Apoio dos Pés

Pressione prolongadamente o botão para reclinar ou retornar para ajustar o ângulo do 

encosto e do apoio para os pés e solte quando alcançar o ângulo desejado.



04 Método de Uso
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Utilizando o Painel de Controle

Ÿ Pressione o botão liga/desliga no painel de controle localizado no braço direito da poltrona 

e selecione a função desejada. 

Ÿ A poltrona possui o tempo padrão de operação de 15 minutos, após decorrido esse tempo 

a massagem irá parar automaticamente.

Ÿ Caso seja necessário parar a massagem no meio da operação pressione o botão "Pausar" 

para parar as funções da poltrona de massagem imediatamente.

Ÿ Sente-se na poltrona antes de iniciar qualquer função de massagem.

Ÿ Não pressione dois ou mais botões ao mesmo tempo.

Ÿ A luz indicadora do botão da função de massagem selecionada ficará acesa enquanto a 

função estiver operando e se apagará quando a função terminar.

Ÿ O tempo padrão de todas as funções de massagem de massagem é de 15 minutos. Se 

quiser continuar a massagem aguarde por pelo menos 30 minutos antes de reiniciar.

Ÿ Após o uso, desligue o interruptor da poltrona localizado abaixo do encosto. Se não for 

utilizar por um período prolongado, desconecte o plugue de alimentação da tomada.

NOTAS

Ÿ Antes de utilizar a poltrona, verifique sempre se a voltagem do produto é a mesma da 

rede elétrica.

Ÿ Não permita que crianças utilizem a poltrona sem a supervisão de um responsável.

Ÿ Ao pressionar o botão "Pausar", somente as funções de massagem serão desativadas, 

a poltrona continuará ligada. Para desligar a poltrona desligue o interruptor localizado 

abaixo do encosto.

CUIDADO
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05 Limpeza e Manutenção

Ÿ Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o interruptor de energia esteja desligado e 

que o plugue foi removido da tomada.

Ÿ Utilize somente um pano seco para limpar a superfície do produto e o painel de controle.

Ÿ As áreas mais sujas podem ser limpas com um pano umedecido com detergente neutro, e 

em seguida com um pano seco.

Limpeza

Ÿ Mantenha a poltrona longe de fontes de calor, fogo ou exposta à luz solar direta.

Ÿ Ao limpar a poltrona, não utilize solventes orgânicos ou alvejantes alcalinos para 

evitar desbotamento e rachaduras do revestimento.

CUIDADO

Ÿ Antes de guardar a poltrona, desligue o interruptor localizado abaixo do encosto.

Ÿ Mantenha a cabo de alimentação da poltrona e o painel de controle protegidos durante a 

armazenagem.

Ÿ Mantenha a poltrona armazenada em local seco e protegido de poeira.

Armazenamento
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06 Resolução de Problemas

Problem a Possível Causa Solução

A poltrona emite 

ruídos enquanto 

funciona.

O produto 

não liga.

A função de 

massagem parou 

de repente.

Este som é normal e produzido 

pelo motor em funcionamento ou 

quando os roletes massageadores 

são friccionados no revestimento.

O plugue da fonte de alimentação 

está desligado.

O interruptor da fonte de 

alimentação está desligado.

O tempo de massagem programado 

terminou.

Isso é normal e não há necessidade 

de reparos.

Conecte o plugue da fonte de 

alimentação na tomada novamente.

Ligue o interruptor.

Desligue o interruptor da poltrona 

e deixe-a descansando por cerca 

de meia hora antes de utilizar  

novamente.

Caso os problemas permaneçam após as medidas acima terem sido tomadas, entre em con-

tato com a assistência técnica para reparos e manutenção.



07 Especificações Técnicas
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Descrição

Modelo

Tensão de Entrada

Potência Máxima

Tempo de Operação

Poltrona de Massagem

Next

110-120V~  60Hz              

220-240V~  50Hz/60Hz

96W

15 minutos



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


