Poltrona de Massagem

ELITE
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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Segurança e Manutenção
1. Aviso importante de segurança
Ÿ Não permita que crianças toquem as partes móveis deste produto.
Ÿ Use uma fonte de energia corretamente aterrada e adequada para este

produto.
Ÿ Retire o plugue após o uso ou antes de limpar para evitar danos ao
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produto ou ferimentos.
Opere este produto de acordo com este manual de instruções.
Não use acessórios que não sejam recomendados.
Não use este produto em ambientes externos.
Leia este manual de instruções com atenção antes de operar o produto.
Qualquer outro uso que não esteja listado neste manual é proibido.
É recomendado o uso de 15 minutos a cada sessão.
Não use o produto se o couro estiver rasgado ou danificado.
Não use o produto se a cobertura ou o couro estiverem danificados.
Não use o produto se as aberturas de ventilação estiverem cobertas ou
bloqueados.
Não derramar qualquer substância sobre este produto.
Evite dormir durante o uso do produto.
Não use o produto se tiver ingerido bebida alcoólica ou sentindo-se mal.
Não use o produto no período de uma hora após as refeição.
Não deixe a função de massagem em uma regulagem muito forte para
evitar ferimentos.

2. Ambiente para utilização
Ÿ Não use o produto em ambientes úmidos e com alta temperatura, como

banheiros.
Ÿ Não use o produto imediatamente enquanto a temperatura ambiente

sofre alterações drásticas.
Ÿ Não use o produto em ambientes muito empoeirados ou corrosivos.
Ÿ Não use o produto quando não houver espaço suficiente ou boa

ventilação.
3. Pessoas que não devem usar este produto
Ÿ Pessoas que sofrem de osteoporose.
Ÿ Pessoas com problemas cardíacos ou usuários de equipamentos médicos

eletrônicos, como marca-passos.
Pessoas em estado febril.
Gestantes ou mulheres durante o período menstrual.
Pessoas com lesões ou doenças de pele.
Crianças com menos de doze anos ou pessoas que não sejam capazes de
operar este produto.
Ÿ Pessoas que tenham recebido recomendação médica para repousar ou
pessoas que não estejam se sentindo bem.
Ÿ Pessoas cujos corpos estejam molhados.
Ÿ Pessoas sensíveis ao calor.
Ÿ
Ÿ
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Ÿ

02

Segurança e Manutenção
4. Cuidados de Segurança
Ÿ Verifique se a tensão é compatível com a especificação deste produto.
Ÿ Não puxe o plugue com as mãos molhadas.
Ÿ Não permita que respingos de água atinjam este produto, a fim de evitar

danos ou choques elétricos.
Ÿ Não danifique os fios ou altere o circuito deste produto.
Ÿ Não use panos úmidos para limpar partes elétricas, como o interruptor e o

plugue.
Ÿ Mantenha distância do produto em caso de queda de energia para evitar

lesões caso a energia retorne subitamente.
Ÿ Interrompa o uso deste produto quando ele funcionar de forma anormal e

consulte o seu revendedor local imediatamente.
Ÿ Interrompa o uso deste produto caso sinta-se mal e consulte um médico.

5. Manutenção
Ÿ Este produto deve receber manutenção somente pelo revendedor
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autorizado local, o usuário é proibido de desmontar o produto ou
executar manutenção por conta própria.
Não esqueça de desligar a energia após o uso.
Não use este produto se a tomada estiver solta.
Caso vá deixar este produto sem uso por um longo período, enrole os fios
e guarde o produto em local seco e protegido da poeira.
Não guarde este produto sob temperaturas elevadas ou próximo ao fogo;
evite exposição prolongada à luz do sol direta.
Limpe este produto com um pano seco. Não use thinner, benzeno ou
álcool.
Os componentes mecânicos deste produto são projetados e fabricados de
forma especial para que não precisem de manutenção específica.
Não use ferramentas afiadas para empurrar este produto.
Não arraste ou coloque este produto sobre superfície irregular; ele deve
ser erguido antes de ser movido.
Use o produto de forma intermitente; não o faça operar por um longo
período.

6. Solução de problemas comuns
Ÿ É normal haver pequenos ruídos durante o funcionamento dos motores.
Ÿ Caso o controle não funcione normalmente, verifique se o plugue e a

tomada estão conectados firmemente e certifique-se de que o interruptor
esteja ligado.
Ÿ Ao fim do tempo de operação classificado, o produto ativará
automaticamente o botão de desligamento; caso o produto opere de
forma contínua por um longo período, o protetor de temperatura fará que
o produto seja desligado automaticamente; o produto poderá ser usado
novamente após meia hora de descanso.
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Nome e Função dos Componentes

01
05
02

06
03
04

Nome dos Componentes
01. Encosto para a Cabeça
Removível

07
08

02. Painel de Controle
03. Almofada do Assento
Removível

09

04. Apoio para os Pés
05. Almofada do Encosto
Removível
06. Apoio para os Braços
07. Cobertura Traseira

10

08. Ventilação
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09. Suporte do Controle

12
13

11. Cabo de Energia e
Plugue

10. Rodas para Locomoção

12. Interruptor de Energia
13. Caixa de Fusível
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Função e Eficácia
Função
Ÿ Projetado com um mecanismo de massagem silencioso no encosto com

quatro rolamentos, que pode ser movido para cima e para baixo.
Ÿ Programado para efetuar os seguintes métodos de massagem: ‘‘Pressing’’,
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‘‘Kneading’’, ‘‘Tapping’’, ‘‘Knocking’’ e ‘‘Kneading’’ e ‘‘Knocking’’
sincronizados.
Projetado com dois modos de controle para a parte superior do corpo:
automático e manual.
No modo manual, existem três opções: massagem completa, massagem
fixa e massagem parcial, com cinco velocidades cada uma. No estado de
massagem fixa, o mecanismo de massagem pode ser
ajustado para cima e para baixo. Quando os métodos de ‘‘Kneading’’,
‘‘Tapping’’ e ‘‘Knocking’’ agirem separadamente, o mecanismo de
massagem pode ser ajustado em três larguras: larga, média e estreita.
Equipado com 32 airbags que oferecem modos de massagem a ar para as
áreas dos glúteos, coxas, panturrilhas, tornozelos e pés, com duas opções
de potência.
Quatro mastóides estão dispostos nas áreas de cada panturrilha e pé para
executar uma massagem fortalecida na área periférica do músculo da
panturrilha, nas pontas dos pés e nas áreas de reflexos, como pulmões,
coração, fígado, vesícula biliar, rins, duodeno, pâncreas, cabeça, ombros,
esôfago, olhos, ouvidos, glândula tiróide e traquéia.
Projetado com função de massagem aquecida na área dos pés.
Projetado com levantamento e rebaixamento elétrico do apoio das
panturrilhas juntamente ou separadamente do encosto.
Projetado com cinco níveis de ajuste da largura da posição dos ombros,
com capacidade de gravação.
Função de restauração do mecanismo.
Funções de aquecimento das solas dos pés.
Programado com a função de separação do apoio das panturrilhas caso
toque em algum obstáculo ao declinar.

Eficácia
Dispersa a fadiga.
Acelera a circulação sanguínea.
Alivia a fadiga muscular.
Relaxa músculos tensos.
Alivia dores dos nervos.
Alivia dores musculares.

Ÿ
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Ÿ
Ÿ
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Método de Uso

ALTURA
DOS
OMBROS

COSTAS
COMPLETA

KNEAD

OMBROS
PESCOÇO

PRESS

FLAP

KNEAD
& FLAP

KNOCK

MASSAGEM
LOCALIZADA

LOMBAR

AUTO
VELOCIDADE

AIRBAG

MODO
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MODO
MANUAL

INTENSIDADE

LARGURA

AQUECIMENTO

Método de Uso
1. INSTRUÇÕES DE USO DO CONTROLE
(1) Interruptor
Para iniciar ou parar a massagem do corpo. O botão não funcionará quando o
dispositivo de massagem estiver em posição de recuperação.
Ao iniciar as funções de massagem da parte superior do corpo, o dispositivo de
massagem começa a mover-se para baixo para acomodar-se à posição de seus
ombros.
(2) Ajuste primeiro a posição dos ombros
Para tamanhos de corpos específicos, é possível pressionar o botão para cima ou
para baixo para ajustar levemente os massageadores para se adequarem aos
ombros.
Existem cinco posições disponíveis para a área dos ombros, com os respectivos
indicadores sendo ligados ou desligados.
Regula a posição dos ombros de acordo com o tamanho da pessoa.
Regula a posição dos ombros de acordo com o tamanho da pessoa.
(2) Modo automático
Pressione o botão do AUTO para ativar o modo automático.
COSTAS COMPLETA: Adota as diversas técnicas para executar a massagem
automática nas diferentes posições da parte superior do corpo; a posição de
massagem cobre toda a parte superior do corpo.
OMBROS PESCOÇO: Executa a massagem automática principalmente na região
dos ombros e pescoço.
LOMBAR: Executa a massagem automática principalmente na região lombar e ao
redor da cintura.
(3) Modo manual
Pressione o botão MODO MANUAL e o equipamento passará automaticamente
para o modo manual.
Pressione ‘‘KNEAD’’, ‘‘FLAP’’, ‘‘KNEAD & FLAP’’, ‘‘PRESS’’, ‘‘KNOCK’’ e MASSAGEM
LOCALIZADA: Para selecionar massagem completa, parcial ou fixa.
Move o dispositivo para cima adequando-se a pontos precisos de massagem.
Move o dispositivo para baixo adequando-se a pontos precisos de massagem.
VELOCIDADE: O tempo da técnica de massagem pode ser escolhido entre 5
velocidades.
LARGURA: Caso a massagem escolhida seja ‘‘Flapping’’, ‘‘Shiatsu’’ ou ‘‘Knocking’’
tenha sido escolhido, pressione este botão para ajustar a largura dos
massageadores com três diferentes ajustes.
*Bolsa de ar para a parte inferior do corpo
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Método de Uso
AIRBAG (BOLSA DE AR): Massagem a ar na parte inferior do corpo.
MODO: Modos de massagem a ar unificada em até quatro pontos.
INTENSIDADE: Diferentes intensidades de massagem a ar.
(4) Apoio para as solas dos pés
O equipamento possui funções de massagem com aquecimento controladas
pelo botão do apoio.
(5) Reclinação da poltrona
Pressione este botão para elevar o apoio dos pés.
Pressione este botão para abaixar o apoio dos pés.
Pressione este botão para abaixar o apoio dos pés e elevar o encosto.
Pressione este botão para elevar o apoio dos pés e abaixar o encosto.
Design especial de segurança: Durante o processo de rebaixamento, o apoio
das panturrilhos pode afastar-se automoticamente ao encontrar obstáculos.
Esse dispositivo é essencial para a segurança do usuário.
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Método de Uso
2. INSTALAÇÃO E USO DO CONTROLE
(1) Instale o suporte do controle na poltrona de massagem.
(2) O controle pode ser movido em 180 graus para cima ou para baixo.
(3) 0 controle pode ser controlado e girado em 360 graus.

(1)

(3)

(2)

3. MONTAGEM DO TRAVESSEIRO E ESTOFAMENTO DAS COSTAS:
O uso da almofada pode reduzir ou aumentar a sensação da massagem no pescoço
e ombros a ser determinado de acordo com sua preferência (O uso do travesseiro é
recomendado).
(1) Costas das almofadas conectam com a parte traseira por meio de um zíper.
(2) Almofada e costas são fixadas ao estofamento por velcro.
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Especificações do Produto
Descrição
Modelo
Tensão de Entrada
Potência Máxima
Estrutura de Segurança

Poltrona de Massagem
Elite
110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz
220W
Tipo 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 desta máquina.
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.

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

www.massageexpress.com.br

