
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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1. Avisos importantes de segurança

Ÿ Não permita que crianças toquem as partes móveis deste produto.

Ÿ Utilize uma fonte de energia corretamente aterrada e adequada para este produto.

Ÿ Retire o plugue da tomada de energia após o uso ou antes de limpar para evitar danos 

ao produto ou ferimentos.

Ÿ Utilize este produto de acordo com este manual de instruções.

Ÿ Não utilize acessórios que não sejam recomendados.

Ÿ Não utilize este produto em ambientes externos.

Ÿ Leia este manual de instruções com atenção antes de utilizar o produto.

Ÿ Qualquer outro uso que não esteja listado neste manual é proibido.

Ÿ É recomendado a utilização por até 30 minutos a cada sessão.

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

Ÿ Não utilize o produto se as aberturas de ventilação estiverem cobertas ou bloqueadas.

Ÿ Não deixe derramar qualquer tipo de líquido sobre este produto.

Ÿ Evite dormir durante a utilização do produto.

Ÿ Não utilize o produto se tiver ingerido bebida alcoólica ou estiver sentindo-se mal.

Ÿ Não utilize o produto no período de uma hora após as refeição.

Ÿ Não deixe a função de massagem em uma regulagem muito forte para evitar ferimentos.

2. Ambiente para utilização

Ÿ Não utilize o produto em ambientes úmidos e com alta temperatura, como banheiros.

Ÿ Não utilize o produto em ambientes que sofram alterações drásticas de temperatura.

Ÿ Não utilize o produto em ambientes com muita poeira ou em lugares que possam 

danificar o produto.

Ÿ Não utilize o produto se não houver espaço suficiente ou boa ventilação.

3. Pessoas que não devem utilizar este produto

Ÿ Pessoas que sofrem de osteoporose severa.

Ÿ Pessoas com problemas cardíacos ou usuários de equipamentos médicos eletrônicos, 

como marca-passos.

Ÿ Pessoas em estado febril.

Ÿ Gestantes ou mulheres durante o período menstrual.

Ÿ Pessoas com lesões ou doenças de pele.

Ÿ Crianças menores de doze anos ou pessoas que não sejam capazes de operar o produto 

sozinhas, devem ser supervisionadas por um responsável enquanto utilizam o produto. 

Ÿ Pessoas que tenham recebido recomendação médica para repousar ou pessoas que não 

estejam se sentindo bem.

Ÿ Pessoas que estejam com o corpo molhado.

4. Cuidados de Segurança

Ÿ Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a especificada neste produto.
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Ÿ Não puxe o plugue com as mãos molhadas.

Ÿ Não permita que respingos de água caiam neste produto, evitando danos ou choques 

elétricos.

Ÿ Não danifique os fios ou faça qualquer tipo de alteração neste produto. 

Ÿ Não utilize panos úmidos para limpar as 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 caso ele apresente algum funcionamento fora do 

normal e contate a assistência técnica imediatamente.

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

Ÿ Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.

Ÿ Caso o cabo de alimentação esteja danificado, interrompa o uso imediatamente e entre 

em contato com a assistência técnica.

5. Manutenção

Ÿ Este produto deve receber manutenção somente pelo revendedor autorizado local, o 

usuário é proibido de desmontar o produto ou executar manutenção por conta própria.

Ÿ Não esqueça de desplugar a poltrona da tomada após o uso.

Ÿ Não utilize este produto se o plugue de energia estiver frouxo.

Ÿ Caso não for utilizar o produto por um longo período, enrole os fios e guarde o produto 

em um local seco e protegido da poeira.

Ÿ Não guarde este produto sob temperaturas elevadas ou próximo ao fogo e evite 

exposição prolongada à luz solar direta.

Ÿ Limpe este produto somente com um pano limpo e seco. Não utilize removedor, 

benzeno, álcool ou qualquer outro produto abrasivo.

Ÿ Os componentes mecânicos deste produto são projetados e fabricados de forma 

especial para que não precisem de manutenção específica.

Ÿ Não arraste ou coloque este produto sobre superfícies irregulares, mova este produto 

de acordo com as instruções.

Ÿ Utilize este produto de forma intermitente e não por um longo período sem pausas.

6. Solução de problemas comuns

Ÿ É normal haver pequenos ruídos durante o funcionamento dos motores.

Ÿ Caso o controle não esteja funcionando 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 especificado, o produto desligará automaticamente.

Ÿ Caso o produto opere de forma contínua por um longo período, o protetor de 

temperatura fará com que o produto seja desligado automaticamente e o produto 

poderá ser utilizado novamente após meia hora.



01 Instruções de Segurança

04

Não aplicar 
força excessiva.

Não aplicar força excessiva sobre o apoio para pernas.

Ao levantar o apoio para pernas, não aplicar força excessiva no local para evitar que a poltro-

na de massagem tombe para a frente, causando danos ao produto ou ferimentos às pessoas.

Atenção à posição dos roletes massageadores.

Antes de sentar na poltrona de massagem, certifique-se de que os roletes massageadores 

não estejam estacionados no assento da poltrona, para evitar desconforto ao sentar-se ou 

danos aos roletes massageadores.
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Cuidado com os cabos de alimentação e do painel de controle.

Não tente puxar o cabo do painel de controle ou o cabo de alimentação enquanto a poltrona 

de massagem estiver em modo de espera ou em operação para evitar acidentes como cho-

ques elétricos ou danos ao produto. Desconecte o cabo de painel de controle e o cabo de 

alimentação da poltrona e guarde após utilizar a poltrona de massagem.

Cuidado ao ativar a função Gravidade Zero.

Antes de ativar a função Gravidade Zero, certifique-se de que não há crianças ou animais de 

estimação embaixo do apoio para pernas ou encosto, para evitar riscos de ferimentos ou 

danos ao produto.
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03 Preparação Antes do Uso

Método de Instalação

Instalando o apoio para pernas.

Ÿ Conecte a mangueira de ar e o chicote de fios do apoio para pernas nos conectores da pol-

trona, e então solte a cinta fixa e insira a peça de conexão na estrutura. (Figura 1)

Ÿ Encaixe firmemente os dois fixadores nas duas extremidades do eixo do apoio para     

pernas. (Figura 2)

Ÿ Encaixe os fixadores do eixo do apoio para pernas no gancho da estrutura da poltrona de 

massagem. (Figura 3)

Ÿ Fixe dois parafusos em cada fixador das extremidades do eixo do apoio para pernas para 

terminar a montagem e verifique se está tudo instalado corretamente. (Figura 4)
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Instalando a almofada da cabeça e do encosto.

O uso da almofada da cabeça pode reduzir o efeito da massagem nos ombros e pescoço, 

ficando a critério do usuário utilizá-la ou não (recomendamos a sua utilização). A almofada 

do encosto é fixada à estrutura do encosto da poltrona através de zíper e a almofada da cabe-

ça é fixada à almofada do encosto através de velcro. (Figura 1 e 2).

Zíper Velcro

Proteção do Piso

Colocar a poltrona de massagem diretamente no piso poderá danificá-lo. Recomendamos a 

colocação de um tapete ou outro tipo de proteção para evitar qualquer tipo de dano ao piso.

Ÿ Tenha cuidado ao movimentar a poltrona em pisos de madeira, em solos ásperos ou em 

espaços estreitos.

Ÿ São necessárias duas pessoas para a levantar a poltrona de massagem.

CUIDADO
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Método de Movimentação

Certifique-se de que os cabos não estão no seu caminho antes de inclinar a poltrona de mas-

sagem até que o centro de gravidade esteja apoiado nos rodízios. Em seguida empurre a 

poltrona para frente ou para trás até alcançar o lugar desejado e retome a poltrona para a 

posição normal lentamente.

Local da Instalação

Certifique-se de que haja pelo menos 28 centímetros de distância entre o encosto da poltro-

na de massagem e a parede. Deixar uma distância menor que a especificada poderá causar 

danos ao produto quando reclinar o encosto da poltrona.

Antes de movimentar a poltrona, desligue o interruptor de energia e então desconecte 

o cabo de alimentação da rede elétrica e o cabo do painel de controle da poltrona.

NOTA

28cm
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04 Método de Uso

Principais Funções e Recursos

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

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

Kneading, Tapping, Knocking, Kneading e Tapping sincronizados.

Ÿ Possui um conjunto com seis diferentes modos de massagem pré-programadas, acionados 

apenas com o toque de um botão: Bem-Estar, Relaxar, Corpo Todo, Pescoço e Ombros, 

Costas e Quadril e Alongar.

Ÿ Conta com o sistema de roletes massageadores L-SHAPE que segue a curvatura da coluna 

massageando desde o pescoço até as coxas.

Ÿ No modo manual de massagem é possível configurar a técnica e a área de massagem, e a 

velocidade e largura dos roletes massageadores. Na massagem parcial e em ponto fixo, os 

roletes massageadores pode ser movidos para cima ou para baixo para massagear uma 

área específica. Nas massagens Tapping, Shiatsu e Knocking, a largura entre os dois conjun-

tos de roletes massageadores podem ser ajustado entre largo, médio e estreito.

Ÿ Equipada com Airbags Massageadores com três níveis diferentes de intensidade, que 

podem ser configurados para massagear separadamente ombros, braços e palmas das 

mãos, pernas e pés ou o corpo todo.

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

Ÿ O apoio para pernas pode ter sua extensão ajustada para se adequar a diferentes alturas 

de usuários.

Ÿ O encosto e o apoio para pernas pode ser reclinados em diferentes ângulos de maneira 

sincronizada.

Ÿ O encosto da poltrona de massagem deve ser mantido a pelo menos 28 centímetros de 

distância da parede.

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

e na estimulação da circulação sanguínea.

Ÿ Possui ímãs para terapia magnética nos massageadores para os pés esquerdo e direito.

Ÿ Conta com massageadores salientes com terapia magnética nos Airbags Massageadores 

das palmas das mãos esquerda e direita.

Ÿ Ao ser desligada, a poltrona de massagem e os roletes massageadores voltarão à posição 

inicial.
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Painel de Controle

Ajustar Ombros

Tempo

Gravidade
Zero

Pescoço
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laxar

Corpo Todo

Airbags Intensidade

Velocidade LarguraModo

Roller Aquecer

MODO AUTOMÁTICO

MODO MANUAL

Tela de Exibição

Ligar/Desligar

Pausar

Ajuste de tempo

Gravidade Zero

Modo Automático

Modo Manual

Massagem Roller

Airbags 
Massageadores

Ajustar posição 
dos ombros

Retornar Encosto 
e Apoio dos pés

Ajuste de Intensidade
(Airbags Massageadores)

Aquecimento

Reclinar Encosto 
e Apoio dos pés
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04 Método de Uso

Instruções do Painel de Controle

Ligando a poltrona de massagem à uma fonte de alimentação.

Posição do interruptor de energia.Ligue à uma fonte de alimentação.

Começando a massagem.

Ÿ Pressione o botão Ligar/Desligar para iniciar a massagem.

Ÿ A poltrona irá detectar a posição dos ombros e o local de massagem automaticamente, 

aguarde o processo ser concluído.

Ÿ Caso os roletes massageadores não estiverem na posição considerada ideal, eles poderão 

ser ajustados pressionando os botões acima e abaixo, com dez níveis diferentes de ajuste. 

A massagem será executada automaticamente em 10 segundos caso não seja feito 

nenhum ajuste na posição dos ombros.

Ajusta a posição dos roletes massageadores para cima até uma posição 

adequada dos ombros.

Ajusta a posição dos roletes massageadores para baixo até uma posição 

adequada dos ombros.

Botão Descrição Tela

Durante o processo de ajuste automático da posição dos ombros, o ícone de ajuste da posi-

ção dos ombros será exibido na tela do painel de controle e um sinal sonoro será emitido. 

Nesse momento, pressione as teclas para cima ou para baixo caso deseje ajustar a posição 

dos ombros manualmente.

Ajustar 
Ombros

MUITO ALTO

ADEQUADO

MUITO BAIXO
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Utilizando o Modo de Massagem Automática.

Utilizando o Modo de Massagem Manual.

Modo de Massagem com foco no relaxamento dos músculos 

e  tecidos musculares.

Modo de Massagem profunda com foco em pontos específi-

cos para auxiliar no alívio de dores e tensões.

Função Descrição TelaBotão

Bem-Estar

Modo de Massagem para o corpo todo, auxiliando no alívio 

de dores e tensões.

Modo de Massagem com foco na área próxima ao pescoço e 

na região dos ombros.

Modo de Massagem com foco na região lombar das costas e 

área do quadril.

Modo de Alongamento das costas e pernas, auxiliando na 

redução da fadiga e revigorando o corpo.

Pescoço
e Ombros

Costas
e Quadril

Alongar

Relaxar

Corpo Todo
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Massagem Shiatsu  (ajustes de velocidade e largura).

Massagem Kneading  (ajuste de velocidade).

Função Descrição TelaBotão

Massagem Tapping  (ajustes de velocidade e largura).

Massagem Kneading e Tapping  (ajuste de largura).

Massagem Knocking  (ajustes de velocidade e largura).

Três níveis diferentes de ajuste.

M
o
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o
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e
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Modo

Velocidade

Largura Três níveis diferentes de ajuste.

Ponto Fixo: Massagem em um ponto fixo das costas.

Parcial: Massagem em determinada região das costas.

Costas Total: Massagem em toda a região das costas.

Superior: Massagem na região superior das costas.

Inferior: Massagem na região inferior das costas.

Nos modos de massagem em Ponto Fixo e Parcial, é 

possível ajustar o local da massagem.

Ajustar acima.

Ajustar abaixo.

Ajuste de 
Velocidade

Ajuste de 
Largura

Lo
ca

l 
d

a
 M

a
ss

a
g

e
m



04 Método de Uso

14

Utilizando a massagem por Airbags Massageadores.

Ar Total: Massagem por Airbags nos ombros, braços, palmas 

das mãos, pernas e pés.

Ombros e Braços: Massagem por Airbags nos ombros, 

braços e palmas das mãos.

Função Descrição TelaBotão

Pernas e Pés:  Massagem por Airbags nas pernas e pés.

A
ir

b
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g
s
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g
e
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Airbags

Intensidade Três níveis diferentes de ajuste.Ajuste de 
Intensidade

Utilizando os massageadores Roller para as solas dos pés.

Função Descrição TelaBotão

Ativar ou desativar a massagem Roller nas solas dos pés.Massagem
Roller

Roller

Utilizando o Aquecimento para a região lombar.

Ativar ou desativar o aquecimento pra a região lombar. 

(Aguarde cerca de três minutos para aquecer totalmente)

Função Descrição TelaBotão

Aquecer Aquecer

Utilizando a função Pausar.

Pressione este botão durante a massagem para pausar 

todas as funções da poltrona (o cronômetro continuará a 

contagem regressiva). Pressione este botão novamente 

para retomar as funções da poltrona.

Função Descrição TelaBotão

Pausar

Utilizando a função Gravidade Zero.

Mantenha este botão pressionado para retornar o encosto e o apoio para 

pernas simultaneamente, solte ao alcançar a posição desejada.

(Um sinal sonoro será emitido quando alcançar a posição máxima)

Função DescriçãoBotão

Retornar o 
Encosto e

Apoio para
Pernas

Mantenha este botão pressionado para reclinar o encosto e o apoio para 

pernas simultaneamente, solte ao alcançar a posição desejada.

(Um sinal sonoro será emitido quando alcançar a posição máxima)

Pressione este botão para ativar e selecionar entre as três posições 

disponíveis de Gravidade Zero.Gravidade
Zero

Reclinar o 
Encosto e

Apoio para
Pernas

Gravidade
Zero



04 Método de Uso

15

Ajustando o tempo de massagem.

Pressione este botão para ajustar o tempo de massagem, 

adicionando 5 minutos a cada vez que for pressionado, 

acumulando no máximo 30 minutos. Após configurar 30 

minutos, caso o botão seja pressionado novamente o tempo 

voltará a 5 minutos.

Função Descrição TelaBotão

Tempo
Ajuste de

Tempo

Posição do interruptor de energia. Desligue da tomada.

Desligando a poltrona de massagem.

Ÿ Ao pressionar o botão Ligar/Desligar durante a massagem, todas as funções de massagem 

serão interrompidas e o encosto e o apoio para pernas voltarão à posição inicial. Quando 

terminar o tempo de massagem programado, todas as configurações e funções de massa-

gem serão finalizadas e o encosto e o apoio para pernas continuarão na posição que foram 

configurados.

Ÿ Desligue o fornecimento de energia da poltrona de massagem.
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Descrição

Modelo

Tensão de Entrada

Potência Máxima

Tempo de Operação

Padrão de Segurança

Poltrona de Massagem

Grace

110-120V~  60Hz              

220-240V~  50Hz/60Hz

115W

20 minutos

Classe I



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


