Poltrona de Massagem

Comfort
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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Instruções de Segurança

Antes de usar o produto, leia com cuidado as “Precauções de Segurança” e use-o de forma
apropriada.
Mantenha informações relevantes em local de fácil acesso, caso seja necessário.
Para indicar claramente os graus de perigo, as precauções são indicadas com as palavras “Aviso”
e “Atenção”.
Siga cuidadosamente as informações, pois são importantes e relevantes para sua segurança.

AVISO

Caso seja usado incorretamente, o produto pode apresentar risco de
morte ou de ferimentos graves.

ATENÇÃO

Caso seja usado incorretamente, o produto pode apresentar risco de
ferimentos graves ou danos físicos.

Indica ações e comportamentos proibidos.

Indica ações e instruções obrigatórias para uma operação segura.

Para sua segurança, não realize o conserto do produto sozinho.
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Instruções de Segurança

AVISO

Obrigatório

01. Pessoas com as seguintes condições devem consultar seu médico antes de utilizar o produto:
Ÿ Deformação severa

Ÿ Problemas do coração

Ÿ Gravidez

Ÿ Problema sério de circulação nas pernas

Ÿ Período Menstrual

Ÿ Pessoas recebendo tratamento médico

Ÿ Febre alta

Ÿ Problemas do aparelho respiratório

Ÿ Doença grave

Ÿ Pessoas portadoras de marca-passo ou outros

Ÿ Osteoporose
Ÿ Problemas ou anormalidades na coluna

aparelhos médicos
Ÿ Pessoas com deficiências mentais

02. Se o produto parar de funcionar ou funcionar de maneira fora do normal, desconecte
imediatamente da tomada e entre em contato com um distribuidor para solicitar conserto.
03. Ao abaixar o apoio dos pés ou o encosto da poltrona, certifique-se de que não há crianças,
animais ou outras obstruções sob o apoio dos pés e o encosto.
04. Utilize o fornecimento de potência nominal recomendado para evitar um incêndio ou choque
elétrico.
05. Caso haja danos à tomada , ao plugue ou ao cabo de força, não utilize o produto.
06. Mantenha o cabo de força desobstruído a todo momento. Ex.: Não deixar torcido, com nós,
esticado demais e não coloque objetos pesados sobre ele.
07. Não desmonte, conserte ou modifique o produto. Apenas técnicos autorizados por nossa
empresa devem realizar reparos ao produto.
08. Caso sinta algum mal-estar durante o uso, pare de usar o produto e consulte um médico.
09. Desconecte da tomada após utilizá-lo.

Proibido
01. Usar a poltrona de massagem em lugares úmidos.
02. Colocar a poltrona de massagem próxima a lugares que emitem muito calor ou sob luz direta do
sol.
03. Utilizar o produto sobre tapetes aquecidos ou aparelhos de aquecimento.
04. Colocar a poltrona de massagem em uma superfície não plana durante o uso.
05. Utilizar o controle com as mãos molhadas.
06. Derrubar o controle no chão ou na água.
07. Puxar o cabo do controle com força excessiva.
08. Colocar objeto pesados sobre o controle.
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Instruções de Segurança

ATENÇÃO

Obrigatório

01. Remova o plugue da tomada após o uso.
02. Em caso de manutenção do produto, desligue o interruptor e remova o plugue da tomada.
03. Ao desconectar o plugue da tomada, segure pela parte isolante do plugue, nunca pelo cabo de
força.
04. Não utilize este produto enquanto fuma ou próximo a uma lareira.
05. Certifique-se de realizar o aterramento de onde será ligado o produto. Em caso de mal
funcionamento, um vazamento de eletricidade pode causar choque elétrico.
06. Em caso de falta de energia, desligue o interruptor imediatamente e remova o plugue da tomada.
07. Antes da utilização, levante o estofamento do encosto e certifique-se de que o estofamento
interno está em boas condições. Se houver dano a qualquer das peças, entre em contato
imediatamente com um distribuidor e não utilize o produto até que seja feito o reparo.
08. Ao abaixar o apoio dos pés ou o encosto, utilize pressão moderada e certifique-se de que não há
quaisquer obstruções sob o apoio dos pés ou o encosto.
09. Se o cabo de força da poltrona de massagem for danificado, entre em contato com o nosso
departamento de manutenção.

Proibido
01. Utilizar o produto ao mesmo tempo em que utiliza outros aparelhos terapêuticos.
02. Utilizar o produto para fins de tratamento médico.
03. Deixar crianças brincarem na poltrona de massagem.
04. Exercer força excessiva sobre o produto, ou perfura-lo com objetos cortantes.
05. Limpar o produto com gasolina ou detergente ou espirrar aerosol sobre ele, para evitar qualquer
dano ao revestimento.
06. Sentar-se no encosto, descanso de braço ou apoio dos pés, para evitar ferimentos.
07. Movimentar a poltrona sobre qualquer madeira frágil ou tapete para evitar danos ao chão ou às
rodas.
08. Utilizar o produto imediatamente após uma refeição.
09. Movimentar a poltrona com pessoas sentadas ou quaisquer objetos sobre ela.
10. Duas ou mais pessoas utilizando o produto ao mesmo tempo, para evitar ferimentos ou danos.
11. Colocar a cabeça ou mãos debaixo do produto durante a operação.
12. Operar o produto com objetos cortantes ou de valor nos bolsos.
13. Permitir a utilização do produto por crianças sem supervisão, ou por pessoas inconscientes.

Não desmonte, realize reparos ou modifique o produto, exceto técnicos autorizados por
nossa empresa.
Qualquer problema com o produto, entrar em contato com o assistência técnica.
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Funções e Características

01. O sistema de rolete duplos de massagem do encosto se movimenta
para cima e para baixo e pode se adequar à curvatura da coluna
automaticamente. O design ergonômico oferece uma melhor massagem.
O braço possui um aceitador de cédulas instalado internamente.
02. A poltrona apresenta massagens agradáveis, simulando mãos
humanas. O mecanismo móvel de massagem do encosto entre o pescoço e
a cintura oferece as massagens Kneading, Knocking, Kneading e Knocking
sincronizados e Shiatsu. A velocidade e a altura ajustáveis ajudam a aliviar a
fadiga muscular, além de aumentar a circulação do sangue.

KNEADING

KNOCKING

KNEADING e KNOCKING

SHIATSU

03. A parte inferior do encosto permite massagens pela pressão
do ar. Airbags nas áreas das nádegas, coxas e pernas são inflados
e desinflados alternadamente, para oferecer uma massagem
pela repetida pressão do ar, que ajuda a relaxar os nervos e a
melhorar a circulação sanguínea para a parte inferior do corpo.
Airbags para o quadril

04. Airbags nas partes superior e inferior das pernas, à esquerda
e a direita, e um airbag posicionado no meio dos dois lados,
realizam uma massagem alternada e que favorece a circulação.

Airbags para as pernas
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Nome e Função dos Componentes
ESTRUTURA EXTERNA

Encosto

Almofada para Cabeça

Estofamento do Encosto
Descanso para o Braço

Fusível

Almofada do Assento
Plugue de Energia
Apoio para as pés

Alavanca de
Travamento
Rodas

ESTRUTURA INTERNA

Mecanismo de massagem para as costas

Visor LCD
Airbags para o quadril
Aceitador de Notas

Airbags para pernas
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Nome e Função dos Componentes
ACEITADOR DE NOTAS
Ao ser inicializado, a luz verde do aceitador de notas piscará, e ele começará a aceitar notas.

CONTROLE REMOTO

Para configuração de senha
Menu Anterior / Aumentar
Próximo Menu / Diminuir
Confirmar / Entrar em Sub-Menu
Cancelar / Voltar ao Menu Anterior

Configuração de Senha
Com a poltrona no modo de espera, conecte o controle remoto à cadeira para iniciar a configuração.
A tela mostrará “_ _ _ _”. Insira a senha de quatro dígitos, depois pressione “ ” para confirmar a
senha (Inclui a senha do supervisor e a senha do usuário. A senha original do supervisor é ABCD, e a
senha original do usuário é AAAA). Após confirmar a senha com sucesso, a poltrona seleciona o
usuário automaticamente. Caso a poltrona não confirme a senha com sucesso após três tentativas, a
poltrona será travada e todos os botões estarão inválidos para seleção, mas é possível desligar o
interruptor e reiniciar a poltrona. Quando o controle remoto é desconectado do plugue, a poltrona
sairá automaticamente do modo de configuração.
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Nome e Função dos Componentes

Menu Principal

Sub-Menu

Visualização de tempo acumulado (S,U)

Pressione e segure o botão “ ” por 6 segundos para
apagar o tempo acumulado (S)

Visualização do valor total acumulado (S,U)

Pressione e segure o botão “ ” por 6 segundos para
apagar o valor total acumulado (S)

Visualização de valor inicial de notas (S,U)

Configura o valor inicial mínimo de notas (S,U)

Visualização de tempo inicial em minutos (S,U)

Configura o tempo inicial (S,U)

Visualização de tempo de reclinação da poltrona
antes do início da operação em segundos (S,U)

Configura o tempo de reclinação da cadeira de massagem
antes do início da operação (S,U)

Supervisor (S)

Configura a senha do supervisor (S)

Usuário (U,S)

Configura a senha do usuário (S,U)

S: supervisor U: usuário

Tempo acumulado: Se o tempo acumulado for menor do que 100 horas, o formato de visualização é
HH : MM (HH para horas, MM para minutos). Se o tempo acumulado for maior ou igual a 100 horas e
menor que 10.000 horas, a tela mostrará as quantidade de horas em 3 ou 4 dígitos (os minutos serão
omitidos).
Valor acumulado: Se o valor for menor que 10.000 unidades de valor em notas, a tela mostrará a
quantidade total de 1 a 4 dígitos.
Valor inicial de notas: Configura um valor de 1 a 10 que corresponde ao total de notas.
Tempo inicial: Configura um valor de 1 a 15 que corresponde ao tempo de 1 a 15 minutos.
Poltrona de massagem: Tempo de reclinação da poltrona de massagem antes do início da operação,
configura um valor entre 0 e 30 que corresponde ao tempo de reclinação de 0 a 30 segundos.
Configuração de senha: Quando a tela mostrar “SUP_” (supervisor) ou “USE_” (usuário), pressione
“
” para entrar na configuração de senha. A tela mostrará “_ _ _ _” indicando que a senha consiste
de 4 dígitos. Pressione “ ” para salvar. A tela mostrará “_ _ _ _” novamente, indicando que a senha
deve ser digitada novamente. Pressione “
” para confirmar. O sistema retornará para o modo de
espera quando a senha for digitada corretamente duas vezes.
Apagar tempo acumulado: Na tela de visualização do tempo acumulado, pressione e segure “
”
por 3 segundos. A tela mostrará “CLEA”. O tempo será apagado após 6 segundos. Quando apagado
com sucesso, a tela mostrará “0”.
Apagar valor total acumulado: Na tela de visualização do valor total acumulado, pressione e segure
“
” por 3 segundos. A tela mostrará “CLEA”. O tempo será apagado após 6 segundos. Quando
apagado com sucesso, a tela mostrará “0”.
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Nome e Função dos Componentes
VISOR LCD

TIME
MONEY
SET
TOTAL

TIME
MONEY
SET
TOTAL

Visualização de configurações, informações,
tempo de funcionamento e tempo restante.

MODE

Visualização para
alterar/checar as
configurações

WIDTH
SPEED

Visualização do modo de massagem

MODE
Kneading

Knocking

Shiatsu

Kneading/Knocking

Indica a largura das massagens Knocking e Shiatsu.

Indica as áreas com Airbags Massageadores.

WIDTH
Estreito

Médio

Indicador de subida e
descida do apoio dos pés

Largo

Indicador de subida
e descida do encosto

Indica a velocidade das massagens Kneading, Knocking e Kneading/Knocking.

SPEED
Lento

Médio

Rápido

Quando a poltrona for inicializada, a tela mostrará “rESt”.
Quando a poltrona sair do modo espera, a tela mostrará “0”.
Quando o valor das nota inseridas não alcançar o valor mínimo pedido, a tela mostrará “_ _ _X” (X:0-9).
Quando o valor das notas inseridas alcançar o valor mínimo pedido, a tela mostrará o tempo de
massagem “XX : XX” (X:0-9)
Quando ocorrer um erro, a tela mostrará o código de defeito (ErrX) (X:0-3)
Quando em modo de espera, você pode visualizar ou alterar as configurações.
(Consulte o capítulo “Controle Remoto” para detalhes).
Ao alterar as configurações, a tela mostrará “_ _XX” piscando. É possível pressionar “ ” “ ” para
alterar as informações.
Durante o funcionamento, a tela mostrará “TIME”.
Ao visualizar ou alterar o tempo total, a tela mostrará “TOTAL” e “TIME”.
Ao visualizar ou alterar a quantidade total de notas, a tela mostrará “TOTAL” e “MONEY”.
Ao configurar o valor mínimo inicial de notas, a tela mostrará “SET” e “MONEY”.
Ao configurar o tempo inicial, a tela mostrará “SET” e “TIME”.
Ao configurar a contagem regressiva do tempo de massagem, a tela mostrará “SET” e “TIME”.
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Preparação Antes do Uso
LOCAL DE INSTALAÇÃO

15cm

50cm

Deve haver uma distancia apropriada dos
objetos nos arredores.
A distância horizontal entre o ponto mais alto e
o mais baixo de inclinação do encosto da
poltrona é de 50cm.
A distância horizontal entre o ponto mais alto e
o mais baixo de inclinação do apoio dos pés é
de 15cm.

PROTEÇÃO PARA O CHÃO
A base da poltrona de massagem pode
danificar o chão. Aconselhamos coloca-la
sobre uma base firme (como um tapete).

Tapete
Chão

AMBIENTE
Não coloque a poltrona de massagem em local úmido (como um banheiro), evitando
que fique molhada e cause choque elétrico.
Não coloque a poltrona de massagem próxima a um local quente (ou aparelhos que
emitam muito calor), evitando incêndio ou danos ao revestimento da poltrona.
ATERRAMENTO
A poltrona de massagem é um aparelho Classe I, com um plugue de força de três pinos.
Certifique-se de que o pino terra foi instalado, a fim de evitar choque elétrico causado
por vazamento de eletricidade durante a operação.

MÉTODO DE MOVIMENTAÇÃO
Ajuste o encosto até seu ponto mais alto.
Coloque o controle e o plugue de força no
assento da poltrona. Certifique-se de que
todos os fios estejam longe do chão. Use suas
mãos para pressionar o topo do encosto até
que ele se abaixe. Certifique-se de que as
almofadas plásticas para os pés estejam longe
do chão, e que há espaço suficiente para elas.
Utilize as rodas para movimentar a poltrona.
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Instruções de Uso
LIGAR
Insira o plugue de três pinos na tomada, conectando o aterramento completamente.
Ligue o interruptor (localizado atrás do encosto da poltrona).
AUTO-INSPEÇÃO
O aceitador de notas entra em estado de auto-inspeção quando a poltrona é ligada.
Se a auto-inspeção ocorrer normalmente, a poltrona entrará em modo de espera. Nesse momento, já
se pode configurar os parâmetros.
Se a auto-inspeção ocorrer anormalmente, podem ser exibidas as seguintes mensagens de erro:
Err0 A comunicação interna não está funcionando de maneira correta.
Err1 O reposicionamento do mecanismo de massagem não está normal.
Err2 O aceitador de notas não está inicializando corretamente.
Para estes tipos de problemas, consulte a “Solução de problemas”.
INSERÇÃO DE NOTAS
Quando a poltrona de massagem estiver em modo de espera, as notas podem ser inseridas. Quando
o valor das notas inseridas for menor do que o valor inicial pedido, a tela exibirá o valor da nota atual.
Quando o valor das notas for igual ao valor inicial pedido, a poltrona começará a mostrar o tempo de
funcionamento correspondente. Se mais nenhuma nota for inserida em 5 segundos, a poltrona
começará a funcionar. O tempo de funcionamento é o tempo presente: a tela exibirá o tempo restante.
Quando o valor das notas inseridas for maior que o valor mínimo pedido, as notas inseridas farão o
tempo de funcionamento aumentar de acordo com o valor (valor inserido a mais: tempo inicial /
valor inicial de notas inseridas). Por exemplo: se o valor das notas inseridas inicialmente for igual a 3,
o tempo de início será de 2 (2 minutos = 120 segundos). Com isso, cada nota adicionada a mais faz o
tempo aumentar: 120 segundos / 3 = 40 segundos.
DESLIGANDO A CADEIRA
Quando o tempo restante na tela for de 0, todas as funções de massagem serão interrompidas e a
tela mostrará “rESt”. Isso significa que a poltrona está em estado de reposicionamento. Quando o
mecanismo de massagem encerrar o reposicionamento, a cadeira retornará ao estado de espera. A
tela mostrará “0”.
RETIRADA DAS NOTAS
1.Abra a tampa do cofre de dinheiro.
2.Insira a chave para abrir o cofre e retire
o dinheiro.
Ponto de consulta
rápida do valor total

CONSULTA RÁPIDA DO VALOR TOTAL
Coloque a caneta magnética sobre o
ponto de consulta rápida do valor total. A
tela mostrará o valor acumulado. Remova
a caneta magnética, e a tela retornará a
seu estado normal após 3 segundos.

LCD
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Modo de Montagem
AJUSTANDO O ENCOSTO PARA USO E ARMAZENAMENTO
Para utilizar a poltrona, recline o encosto da
poltrona na direção indicada pela seta. A
aproximadamente 115 graus, o encosto fará um
som de travamento.

Para armazenar a poltrona, solte a alavanca de
travamento localizada embaixo do encosto da
poltrona e atrás do assento, e dobre o encosto
para a frente de acordo com direção da seta, até
que ele toque o estofamento do assento.

Alavanca de
Travamento

MONTAGEM DO ENCOSTO

Zíper

MONTAGEM DO ESTOFAMENTO DO ASSENTO

Estofamento
do Encosto

Tubo do Airbag
Plugue do Airbag
Estofamento
do Assento

Encosto
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Resolução de Problemas

Sintomas
O Display não
mostra nada após
ligar.

Possíveis Causas

Soluções

O interruptor está desligado.

Ligue o interruptor.

O plugue não está conectado.

Conecte à tomada.

O fusível está queimado.

Substitua o fusível por outro igual.

O encosto da poltrona tocou na
parede ou em outro obstáculo.

Desligue o interruptor, movimente
a poltrona e ligue-a novamente.

Há algo muito pesado sobre a
poltrona. (Por segurança, o
mecanismo de massagem não
funciona caso detecte excesso
de peso sobre a cadeira).

Afaste seu corpo do encosto da
poltrona temporariamente, desligue o interruptor. Após ligar o
interruptor novamente, pressione a
tecla Function.

O cofre de depósito do dinheiro
está cheio.

Retire o dinheiro e reinicie a
poltrona.

A tela mostra Err1

O mecanismo de massagem não
retorna para a posição original.

Tente novamente após liga-la. Caso o
mecanismo não se recupere, a poltrona
deve ser levada para conserto.

A tela mostra Err2

A corrente está instável.

Tente novamente após desligar a
poltrona por 5 segundos.

A poltrona parou
de funcionar
repentinamente.

Há uma luz vermelha
piscando no local para
inserir notas.

ATENÇÃO

Se a poltrona ainda não funcionar, desligue o interruptor e retire o
cabo de força da tomada. Entre em contato com nossa empresa
para cuidados e manutenção.

ISSO É MALFUNCIONAMENTO?
Durante a operação é normal a poltrona produzir alguns sons ou sensações, sendo um sintoma
normal do funcionamento da estrutura interna, que não terá influência na vida útil da poltrona.
O mecanismo de massagem produz um som ao subir e descer.
As engrenagens e o motor produzem sons durante a operação.
Há o som da fricção do mecanismo de massagem com o tecido.
Os airbags produzem um som ao inflar e desinflar.
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Cuidados e Manutenção
MANUTENÇÃO
Poltrona

Observação

Para limpar as partes de plástico, tubulações e
descanso do braço, utilize um tecido de
algodão imerso em detergente neutro. Torçao até retirar o excesso antes de limpar. Depois,
utilize um pano seco para limpar a poltrona.

Não utilize detergentes
corrosivos, como álcool, para
evitar danos, mudanças na
coloração, rasgos, etc.

Controle

Observação

Utilize um pano seco para limpar o controle.

Não utilize um pano
molhado para limpar o
controle, para evitar defeitos
no funcionamento.

Encosto e Almofada
Se houver sujeira, utilize um pano com
detergente neutro. Depois, utilize um pano
úmido para remover a sujeira. Por fim, deixe a
poltrona numa área ventilada para secar
naturalmente.

ARMAZENAMENTO

Observação

Coloque A poltrona num local seco após a
limpeza. Cubra-a quando não estiver em uso
para evitar o acúmulo de sujeita e pó.

Não deixe a poltrona sob luz
direta do sol por muito tempo,
ou próxima a objetos quentes,
para evitar mudanças na
coloração ou deterioração.

Certifique-se de
inspecionar o
produto após longo
tempo de uso.

Verifique se há:
Cheiro de queimado.
Danos ao cabo de força.
Superaquecimento do
cabo de força.
Outras condições
anormais.
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Interrompa o uso

Para prevenir funcionamento
defeituoso e acidentes, retire
o cabo de força da tomada e
entre em contato com a loja
onde comprou o produto ou
com nossa empresa. Não
desmonte o produto.

Especificações do Produto

Descrição
Modelo
Tensão de Entrada
Potência Máxima
Estrutura de Segurança

Poltrona de Massagem Operada por Notas
Comfort
110V ou 220V - 50/60Hz (com chave interna)
190W
Tipo I

CARTÃO DE GARANTIA
LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA

PRODUTO
MODELO
CLIENTE
ENDEREÇO
TELEFONE

GARANTIA DA POLTRONA

DATA DA COMPRA

06 MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento da poltrona ocorrer dentro do período de garantia (06 meses) e sob
as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:
1. Há partes quebradas ou defeitos na compra da poltrona.
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.
Obs.: O aceitador de notas que acompanha a poltrona possui garantia de 03 meses a partir
da data de compra. Portanto a garantia (06 meses) acima refere-se somente à poltrona de
massagem.
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Guarde estas Instruções
Assistência Técnica
(11) 3224-8498
contato@massageexpress.com.br

www.massageexpress.com.br

