


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 Recursos

A operação da poltrona de massagem é controlada por um microcomputador que 

executa vários métodos e combinações inteligentes de massagens, como Kneading, 

Tapping, Clapping, Shiatsu, Rolling, Vibração e Airbags Masageadores. Todos esses 

métodos massageiam precisamente os pontos de pressão, aliviando a fadiga, promo-

vendo o metabolismo e melhorando a circulação sanguínea.

Ÿ Projetada com um conjunto de massageadores robóticos inteligentes em um trilho 

em forma de ‘‘S’’, que foca especialmente em massagear o pescoço, ombros e 

região lombar, seguindo a curvatura do corpo.

Ÿ Função Gravidade zero.

Ÿ Usa rolamentos duplos para imitar a sensação do polegar humano, melhorando 

assim a experiência da massagem.

Ÿ Quarenta e oito Airbags Massageadores para pescoço, ombros, costas, assento, 

braços, palma das mãos, panturrilhas, solas das mãos proporcionando conforto 

adicional ao envolver o corpo como uma luva.

Ÿ Detecta automaticamente toda a curvatura do corpo, além de fazer micro ajustes, o 

que resulta em massagem mais humanizada e com base científica.

Ÿ Termoterapia para a região dos ombros e pescoço.

Ÿ Sincronização da música com os dois alto-falantes no apoio para as costas.

Ÿ Possui diferentes programas automáticos, como Anti-Stress, Alongamento, Airbags 

Massageadores, entre outros.

Ÿ Massagem Manual para a parte superior do corpo com três opções; seis métodos de 

massagem com níveis de velocidade, intensidade e três tipos de largura ajustáveis.

Ÿ A luz LED no painel lateral cria um ambiente agradável.

Ÿ Visor LCD.

Ÿ Timer automático com opções de duração da massagem de 5 a 30 minutos.
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Ao usar a poltrona de massagem, cuidados básicos devem ser tomados para reduzir o 

risco de choque elétrico, queimaduras, incêndio ou lesões aos indivíduos. Leia as 

precauções a seguir antes de usar a poltrona de massagem.

Ÿ Certifique-se que o fio esteja seguramente inserido em uma tomada elétrica para 

reduzir o risco de curto-circuito e incêndio.

Ÿ Sempre desligue a poltrona de massagem da tomada elétrica se for ficar longo 

tempo sem uso e antes de limpá-la.

Ÿ NÃO USE a poltrona de massagem em áreas de alta umidade, como uma sauna ou 

banheiro.

Ÿ NÃO USE a poltrona de massagem em ambientes externos e evite áreas com 

incidência direta da luz solar.

Ÿ Caso o fornecimento de energia esteja interrompido, coloque o interruptor na 

posição DESLIGADO e desconecte a poltrona de massagem da tomada elétrica para 

evitar danos à cadeira quando a eletricidade voltar.

Ÿ Nunca conecte ou desconecte o conector da tomada com as mãos úmidas.

Ÿ Deve haver supervisão contínua e próxima quando a poltrona de massagem for 

utilizada por crianças ou pessoas com deficiências.

Ÿ A poltrona de massagem não deve ser usada por mais de uma pessoa por vez.

Ÿ A poltrona de massagem deve ser usada como descrito neste manual de instruções. 

Não use acessórios além daqueles recomendados pelo revendedor.

Ÿ NÃO TENTE ficar em pé ou sentar-se sobre o apoio traseiro, apoio para os braços ou 

para os pés a fim de evitar acidentes, lesões ou danos à poltrona.

Ÿ Evite dormir ao usar a poltrona de massagem.

Ÿ Sempre mantenha a poltrona de massagem limpa e nunca insira nenhum objeto 

nos espaços da poltrona ou ao seu redor.

Ÿ NÃO MOVA a poltrona de massagem puxando-a pelo cabo de eletricidade.

Ÿ Certifique-se que não haja crianças, animais ou outros obstáculos atrás ou embaixo 

da poltrona de massagem.
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Ÿ Caso você encontre cortes ou rasgos no tecido da poltrona de massagem, entre em 

contato com o assitência técnica e pare de usar a poltrona imediatamente.

Ÿ Esta poltrona de massagem é projetada para uso doméstico e não deve ser usada 

em ambientes não-residenciais.

Ÿ Consulte seu médico caso esteja em dúvida sobre você poder ou não usar esta 

poltrona de massagem.

Ÿ Consulte um médico antes de usar a poltrona de massagem caso esteja grávida, sob 

algum tratamento médico, usando um dispositivo médico eletrônico como um 

marcapasso ou esteja passando por alguma das seguintes situações: tumor 

maligno, problemas cardíacos, dor nas costas, coluna anormal ou curvada, 

osteoporose severa ou doença aguda.

Ÿ Caso você sinta dores ao usar a poltrona de massagem, interrompa o uso 

imediatamente e consulte seu médico.

Ÿ Nunca use uma função de massagem em partes do corpo inchadas ou inflamadas.

Ÿ NÃO USE a poltrona de massagem por mais de 30 minutos por vez.

Ÿ NÃO USE a poltrona de massagem enquanto produtos em aerosol (spray) estiverem 

sendo usados.

Ÿ Esta poltrona de massagem é um produto não-profissional, projetado para 

proporcionar uma massagem confortável e nunca deve substituir tratamento 

médico apropriado.

Ÿ Nunca opere a poltrona de massagem com as entradas de ar bloqueadas. Mantenha 

as entradas de ar livres de fiapos, cabelos e resíduos semelhantes.

Ÿ Não use o equipamento em uma pessoa inválida, adormecida ou inconsciente. 

Ÿ Podem ocorrer queimaduras se a poltrona for utilizada de forma inadequada.

Ÿ Não pressione o revestimento para evitar dobras agudas.

Ÿ Mantenha as crianças longe do apoio estendido para os pés (ou outras peças 

similares.)

Ÿ NÃO MOLHE

Ÿ NÃO USE ALFINETES.

Ÿ NUNCA REMOVA A CAPA.
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Almofada Massageadora

Almofada Antideslizante

Massageador para Ombros

Painel de Controle

Apoio para os Braços

Almofada do Assento

Apoio para 
Panturrilhas

Apoio 
para Pés

Rodas para Locomoção

Interruptor
e Conector

Painel Lateral

Capa 
do Encosto

Encosto
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Pescoço e Ombros
8 Airbags 

Braços
10 Airbags
2 Massageadores Rítmicos 

Lombar e Coxas
6 Airbags
1 Massageador Rítmico 

Panturrilhas
10 Airbags 

Pés
14 Airbags 
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04 Instalação da Poltrona

Ao instalar a poltrona, deixe ao menos 80 centímetros de espaço atrás 

do encosto para que ele possa reclinar livremente.

Desconecte da tomada ao instalar as peças da poltrona de massagem.

Antes de instalar, verifique todas as peças da lista abaixo.

Encosto Painéis Laterais

Almofada do Encosto
 Almofada Interna 

da Capa do Encosto. Almofada Massageadora

Parte Inferior da Poltrona

Suporte do Controle Cabo de Alimentação Rebite de Cabeça Chata Contrapino

Chave Phillips Espaçador Nylon - φ6*20*2
4 Parafusos de Cabeça 

Panelada - M4*10 4 Vedações - φ4*9*1

4 Parafusos 
Sextavados - M6*55 4 Vedações - φ6*18*2 4 Arruelas Elásticas φ6 Chave Allen

01 02 03

04 05 06

07 08 09 10

11 12 13 14

15 16 17 18
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Etapa 1: Remova as partes da poltrona das duas embalagens:

1) Parte inferior da poltrona de massagem

3) Painéis laterais

Obs.: As partes e seus números de série na instalação abaixo são correspondentes às 

listas de peças.

Etapa 2: Conecte os tubos e os terminais entre os painéis laterais e a parte do assento 

conforme demonstrado na FIG 1.

Etapa 3: Instale os painéis laterais.

1) Insira os painéis laterais juntamente com o gancho D no suporte C (no assento) em 

90 graus como demonstrado na FIG 2.

2) Ajuste o painel lateral para alinhar os orifícios, trave os parafusos sextavados como 

demonstrado na FIG 3.

Obs.: 1) Tome cuidado para evitar riscos durante a instalação.

2) Os parafusos sextavados, vedações e arruelas elásticas são embaladas em 

um pacote marcado “1”.

3) Lembre-se sempre de fixar os painéis laterais à cadeira sem o apoio para as 

costas enquanto levanta a almofada do assento para apertar os parafusos mais 

facilmente. Uma vez que tenha fixado um dos painéis laterais, não aperte os 

dois parafusos imediatamente até ter certeza que os dois parafusos encaixam-

se perfeitamente a cada orifício.

FIG. 1

Conector do LED
Conector da válvula

Cor para Identificação
do Tubo de Ar: Branca

03

01
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C D
D

B
A

15

16
17

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

Etapa 4: Repita as etapas 2 e 3 para instalar o painel do outro lado.

Etapa 5:Use as pinças diagonais para cortar o laço do cabo que prende o calço do 

encosto e tire o material da embalagem do ativador do encosto, ambos localizados 

embaixo da almofada do assento.

4) Fixe o parafuso traseiro antes do parafuso dianteiro ao montar um dos painéis 
laterias.
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FIG. 5

A

A B

Etapa 6: Instale o encosto.

Levante o encosto e em seguida abaixe-o sobre os suportes do assento. Trave 

firmemente os parafusos de cabeça chata (A) em ambos os lados (B) do assento como 

demonstrado na FIG 5.

A. Parafuso de cabeça chata (no encosto)

B. Suporte (no assento)

Antes da Instalação

Após a Instalação

FIG. 6

A

B
C

A

B

C

D

Etapa 7: Conecte a haste de conexão (A) e o garfo em U do ativador reclinável (B) com 

um rebite de cabeça chata (C), e prenda com um contrapino (D) e conecte o tubo de ar 

e o cabo de ar nas laterais esquerda e direita, como demonstrado na FIG 6.

A. Haste de conexão (no encosto)

B. Garfo em U do ativador reclinável (no assento)

C. Rebite cabeça chata (parte 10 na lista)

D. Contrapino (parte 11 na lista)

Cabo de Áudio

Cor para Identificação
do Tubo de Ar: Cinza
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FIG. 7

cinza preto

Etapa 8: Insira os encaixes dos fios no assento conforme demonstrado na FIG 7.

Obs.: Conecte os plugues preto e cinza em suas cores correspondentes, caso 
contrárioio podem ocorrer danos na poltrona.

Etapa 9: Fixe a almofada do encosto e a 

almofada do travesseiro.

1) Fixe a almofada do encosto e a almofada do 

travesseiro com o velcro.

2) Fixe o almofada do encosto com o zíper e o 

velcro.

Etapa 10: Fixe o revestimento exterior da 

almofada massageadora que pode ser 

facilmente retirado para lavagem.

FIG. 8

FIG. 9

velcros

zíper



FIG. 10 FIG. 11

A B

C
D

EF
F’

E’

D’ C’

A

B

FIG. 12

Etapa 11: Instale o painel de controle.
Ajuste os orifícios de posicionamento do controle de acordo com os orifícios no 
painel lateral, como demonstrado na FIG 11. Trave os parafusos com cabeça chata 
quando os orifícios C’, D’, E’, F’ corresponderem aos orifícios C, D, E, F.

Obs.:1) A e B na FIG 11 correspondem ao A e B da FIG 10.
2) Os parafusos e as vedações usados nesta etapa são embaladas em um pacote 
marcado “3”.

Etapa 12: Conecte o cabo de alimentação.

12



13

FIG. 13

Bolso

Etapa 13: Coloque o manual de instalação, certificado de garantia e o manual de 

instruções no bolso pequeno do apoio para costas. A posição do bolso é mostrada na 

FIG 13.

Etapa 14: O reprodutor de música pode ser colocado dentro do suporte do controle 

remoto como demonstrado na FIG 14.

Local para colocar o equipamento 
reprodutor de música

FIG. 14

Obs.: Use o espaçador de nylon (colocado no pacote marcado “2”) para o devido 

ajuste se as folgas entre os painéis laterais e o apoio para costas for diferente.
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05 Preparação para o Uso

80cm

26cm

Estabelecendo local para uso.

1. Para evitar a obstrução das partes traseira e dianteira da cadeira, garanta que 

quando a poltrona reclinar-se haja espaço excedente sem quaisquer obstáculos.

2. Deve haver pelo menos 26cm para o suporte das pernas e 80cm para o encosto.

3. Para evitar danos ao piso, aconselha-se posicionar um tapete ou almofada 

embaixo da poltrona.

Movimentando a poltrona.

1. Levante o descanso para as pernas.

2. Recline a poltrona em cerca de 45 graus.

3. Mova a poltrona empurrando e puxando 

levemente.

Cuidados:

Antes de mover a poltrona, ajuste o apoio 

para pernas de volta em sua posição 

original.

Não mova a poltrona de massagem quando 

houver alguém sentado nela.

Coloque um tapete embaixo da poltrona de 

massagem antes de movê-la para proteger 

o piso de riscos.
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O painel de controle é dividido em 4 seções principais com diferentes funções.

As páginas abaixo descrevem as funções dos vários botões dentro dessas seções.

Seção de Controles Básicos

Seção Botão Referência

Controle
Básico

Auto
LED

Música

Ombros

Ligar/Desligar

Timer

Pausa

01

02

03

Ajustar Ombros

LED

Music Sync

Modos Automáticos

04-06

07

08-09

10-18

Seção Botão Referência

Modo
Manual

Ajuste da Poltrona

Gravidade Zero

Modos de Massagem

Intensidade da Massagem

Ajuste de Largura

Massagem em Ponto Fixo

Airbags Massageadores

Intensidade dos Airbags

19-24

25

26-31

33-34

32

35-36

37-41

42

Seção de Controles Básicos
01. Ligar/Desligar

Ÿ O botão liga/desliga inicia e interrompe todas as funções da poltrona de massagem.

Ÿ Pressione uma vez.

Ÿ As luzes do controle remoto e do painel de LED lateral começarão a piscar para indicar que a poltrona 

está em modo de repouso.

Ÿ Você pode pressionar qualquer botão de função de mensagem nesse momento para começar sua 

sessão de massagem, com um padrão de 15 minutos.

Ÿ Pressione novamente.

Ÿ Todas as funções serão interrompidas e os roletes massageadores retornarão à posição original.

02. Timer 

Ÿ O botão de timer controla a duração da sessão de massagem.

Ÿ O tempo padrão para todas as funções de massagens é 15 minutos.

Ÿ Pressione uma vez para mudar a duração, na sequência:  20>25>30>05>10>15 minutos.

Conecte a fonte de alimentação e coloque o interruptor na posição “I”. A cadeira 

agora está no modo de repouso. Durante o modo de repouso, há apenas sete funções 

que podem ser operadas: LIGA/DESLIGA, extensão para os pés, pausa, reclinar, 

inclinar, levantar o apoio para os pés e abaixar o apoio para os pés.

Aquecimento 43
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03. Pausa

Ÿ O botão de pausa permite interromper as funções de massagem temporariamente.

Ÿ Pressione uma vez e o ícone de pausa começará a piscar no visor de LED.

Ÿ As funções de massagem e o timer serão interrompidos temporariamente.

Ÿ Pressione novamente para retomar a sessão de massagem.

Ombros
04/05/06. Ajustar Ombros

Ÿ O botão de ajustar ombros ajusta a posição dos roletes massageadores para se adequar melhor ao corpo 

do usuário.

Ÿ O produto é equipado com função de scan automático. Pressione este botão para verificar suas costas 

para que a cadeira possa ajustar a posição dos roletes massageadores para melhor se adequar ao seu 

corpo.

Ÿ Como alternativa, pode-se também ajustar a altura da massagem de acordo com sua preferência pessoal 

ao pressionar e segurar os botões para cima�/ ou para baixo� até os roletes atingirem sua posição 

preferida.

Modos Automáticos / LED / Música
07. LED 

Ÿ Este botão controla a luz de LED na lateral do painel.

Ÿ Pressione uma vez para desligar a luz do LED.

Ÿ Pressione novamente para ligar a luz do LED.

Ÿ 08/09. Music Sync (Sincronização com Música)

Ÿ Pressione "+" uma vez para ligar a sincronização da massagem de vibração.

Ÿ Há um total de 6 níveis de intensidade para a sincronização da música.

Ÿ Pressione "+" para intensificar a massagem de vibração. Pode-se continuar a pressionar até atingir a 

intensidade preferida.

Ÿ Pressione "-" para enfraquecer a massagem de vibração. Pode-se continuar a pressionar até atingir a 

intensidade preferida.

Observação: A função de sincronização de música pode ocorrer somente quando a música é importada 

para o produto.

Pode-se importar música de um MP3, MP4 ou de seu telefone celular para o produto com o cabo de áudio 

fornecido.

Recomenda-se que a função de sincronização não seja usado por mais de 30 minutos.

Pare por pelo menos 30 minutos após meia hora de uso.

Para ouvir a música, conecte o cabo de áudio ao encaixe do controle remoto. Selecione sua música 
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preferida e ajuste o volume no aparelho de música. A música será reproduzida pelos alto-falantes da 

poltrona.

Botões - Modos Automáticos
10. Massagem Rápida

Ÿ Este botão inicia o programa de massagem rápida automática para o corpo todo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Ÿ Este programa combina vários modos de massagem com os Airbags Massageadores para melhorar a 

vitalidade do usuário.

Ÿ A sessão de massagem padrão é de 8 minutos.

11. Ar Total

Ÿ Este botão inicia o programa de massagem automática por ar para o corpo todo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Ÿ Este programa aplica massagem com pressão de ar na cabeça, no pescoço, nos ombros, nos braços, na 

palmas, na parte inferior das costas, glúteos, coxas, panturrilhas e pés.

Ÿ A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

12. Alongamento

Ÿ Este botão inicia o programa automático de alongamento para o corpo todo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Ÿ Este programa alonga os músculos das costas, mãos, tendões e o corpo todo.

Ÿ Use este programa após uma sessão de exercícios para relaxar músculos doloridos.

Ÿ A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

13. Parte Superior 

Ÿ Este botão inicia o programa automático de massagem para a parte superior do corpo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Lembre-se:

Ÿ O recurso de música deste produto apenas suporta arquivos de música de aparelhos de MP3, MP4 ou 

telefones celulares. Ele não será capaz de ler música de outros aparelhos de reprodução de música, 

como tablets, laptops, ou computadores.

Ÿ O aparelho de MP3, MP4 ou telefone celular deve ser compatível com o conector do cabo de áudio 

fornecido.
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Ÿ Este programa concentra a massagem na parte superior do corpo, especialmente nos ombros e na 

cabeça com os modos de massagem por ar, kneading, rolling e tapping.

Ÿ A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

14. Parte Inferior

Ÿ Este botão inicia o programa automático para a parte inferior do corpo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Ÿ Este programa concentra a massagem na parte inferior do corpo, especialmente na parte inferior das 

costas e nas panturrilha, com os modos de massagem por ar, kneading, rolling e tapping.

Ÿ A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

15. Anti-Stress 

Ÿ Este botão inicia o programa automático anti-stress para o corpo todo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Ÿ Este programa concentra-se em relaxar a fadiga do pescoço, com os modos de rolling, kneading, tapping, 

swedish e shiatsu.

Ÿ A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

16. Alívio Muscular

Ÿ Este botão inicia o programa automático de alívio muscular para o corpo todo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Ÿ O programa iniciará com a massagem kneading levemente e tapping com força, e progredirá para uma 

massagem aprofundada visando o pescoço e a parte inferior das costas. Isso será especialmente 

eficiente para reduzir fadiga e dores musculares nas costas.

Ÿ A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

17. Despertar

Ÿ Este botão inicia o programa automático de despertar para o corpo todo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Ÿ O programa ministrará uma massagem leve e estimulante por pressão em todo o corpo. Isso permitirá 

que seu corpo sinta-se refrescado e estimulado, pronto para começar um novo dia.

Ÿ A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

18. Revigorar

Ÿ Este botão inicia o programa automático de recuperação automático para o corpo todo.

Ÿ Pressione uma vez para começar.

Ÿ O programa combina diferentes modos de massagem para massagear efetivamente o pescoço, as costas 

e a parte inferior das costas. Ele é particularmente efetivo como massagem para finalizar um dia 

cansativo.

Ÿ A sessão de mensagem padrão é de 15 minutos..
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Botões - Modo Manual
19/20. Reclinar/Inclinar

Ÿ Esses botões controlam o ângulo de reclinação/inclinação do produto.

Ÿ Pressione uma vez e o apoio das costas e o apoio para os pés se moverão para uma posição de reclínio 

horizontal ou uma posição ereta para sentar-se.

Ÿ Pressione novamente para deixar o produto em seu ângulo preferido.

21/22. Extensão do descanso para os pés

Ÿ Esses botões controlam a extensão do descanso para os pés.

Ÿ Pressione uma vez e o apoio para os pés começará a se estender ou recolher.

Ÿ Pressione novamente para deixar o apoio para pés em seu comprimento preferido.

23/24. Levantar/Abaixar o descanso para os pés

Ÿ Esses botões permitem levantar ou abaixar o apoio para os pés.

Ÿ Pressione uma vez e o apoio para os pés começará a se subir ou descer.

Ÿ Pressione novamente para deixar o apoio para pés em seu ângulo preferido.

25. Zero-G (Gravidade Zero)

Ÿ Este botão ativa a função de Gravidade Zero da poltrona de massagem.

Ÿ Na posição Gravidade Zero a poltrona reclina-se simulando a postura de astronautas durante a 

decolagem em missões espaciais. Esta posição é definida para distribuir o peso efetivamente pela 

cadeira, permitindo o máximo em alívio da tensão. Isso também permite uma experiência de massagem 

mais intensa. Para alguns usuários, a posição Gravidade Zero permite sentir-se sem peso.

Ÿ Pressione uma vez para ativar a posição de Gravidade Zero 1. Pressione novamente para ativar a posição 

de Gravidade Zero 2.

Ÿ Pressione novamente para desligar.

26. Kneading

Ÿ Este botão ativa os modos de massagem kneading. Há dois modos de massagem kneading.

Ÿ Pressione uma vez para ativar a massagem para as costas em modo de massagem kneading 1; pressione 

novamente para modo de massagem kneading 2.

Ÿ Pressione novamente para desligar.

Ÿ Observação: O modo de massagem kneading pode ser combinado com os modos de massagem múltipla 

por tapping/shiatsu/kneading + tapping/kneading + shiatsu.

27. Tapping

Ÿ Este botão ativa os modos de massagem tapping.

Ÿ A massagem tapping pode ser ajustada para adequar-se em 3 larguras e 5 velocidades.

Ÿ Pressione uma vez para ativar o modo de massagem tapping 1 para uma massagem contínua para as 
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costas em velocidade média. Pressione novamente para iniciar o modo de massagem tapping 2 para um 

intervalo de massagem completa nas costas.

Ÿ Pressione novamente para desligar.

Ÿ Observação: o modo de massagem tapping pode ser combinado com a massagem kneading.

28. Massagem Sueca

Ÿ Este botão ativa o modo de massagem sueca.

Ÿ A massagem sueca pode ser ajustada para 5 velocidades.

Ÿ Pressione uma vez para ativar o modo de massagem sueca 1 para uma massagem contínua para as 

costas. Pressione novamente para iniciar o modo de massagem sueca 2 para uma massagem sueca com 

intervalo.

Ÿ Pressione novamente para desligar.

29. Shiatsu 

Ÿ Este botão ativa os modos de massagem shiatsu.

Ÿ A massagem shiatsu pode ser ajustada para adequar-se em 3 larguras e 5 velocidades.

Ÿ Pressione uma vez para ativar o modo de massagem shiatsu 1 para uma massagem contínua para as 

costas. Pressione novamente para iniciar o modo de massagem shiatsu 2.

Ÿ Pressione novamente para desligar.

30. Kneading e Tapping

Ÿ Este botão ativa os modos de massagem kneading e tapping.

Ÿ A massagem kneading e tapping pode ser ajustada para adequar-se em 5 níveis de velocidade e 

intensidade.

Ÿ Pressione uma vez para uma massagem contínua nas costas. Pressione novamente para iniciar o modo 

de massagem kneading e tapping 2 para massagem em intervalo.

Ÿ Pressione novamente para desligar.

31. Rolling

Ÿ Este botão ativa o modos de massagem rolling.

Ÿ A massagem rolling pode ser ajustada para 3 velocidades.

Ÿ Pressione uma vez para ativar o modo de massagem rolling para massagem nas costas todas.

Ÿ Pressione novamente para desligar.

Ÿ Observação: A massagem rolling não pode ser usada para massagem em ponto fixo.

32. Largura

Ÿ Este botão controla a largura dos roletes massageadores.

Ÿ Selecione uma função de massagem e pressione para ajustar entre as larguras estreita, normal e larga.

Ÿ Ele pode ser usado para ativar os modos de massagem tapping, shiatsu e rolling.
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33. Intensidade

Ÿ Este botão controla a intensidade do modo de massagem kneading.

Ÿ Selecione uma função de massagem e pressione para selecionar entre 5 níveis de intensidade de 

massagem.

34. Velocidade

Ÿ Este botão controla a velocidade do modo de massagem tapping.

Ÿ Selecione uma função de massagem e pressione para selecionar entre 5 velocidades.

Funções de Massagem Parcial nas Costas
35. Ponto Fixo

Ÿ Este botão permite localizar a massagem em um ponto particular de seu corpo.

Ÿ Pressione uma vez para ativar a massagem em ponto fixo. Isso manterá o modo de massagem original 

funcionando na mesma posição do corpo.

Ÿ Pressione novamente para retomar a massagem completa para as costas.

36. Costas Total

Ÿ Este botão permite limitar a massagem a uma área particular do corpo.

Ÿ Pressione uma vez para ativar a massagem em área. Isso manterá o modo de massagem original 

funcionando em uma área de 8cm.

Ÿ Pressione novamente para retomar a massagem completa para as costas.

Ÿ 5/6. ▲/▼ 

Ÿ Botão de ajuste de posições para massagem em ponto fixo ou parcial

Ÿ Quando as funções de massagem em ponto fixo ou parcial estão ativas, esses botões movem os 

roletes massageadores para cima ou para baixo.

Ÿ Solte o botão quando a posição desejada for atingida.

Funções dos Airbags Massageadores e Aquecimento
37. Pescoço

Ÿ Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão de ar em seu pescoço. Pressione uma vez 

para iniciar e pressione novamente para desligar.

38. Ombros

Ÿ Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão de ar em seus ombros.

Ÿ Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

39. Costas e Assento

Ÿ Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão de ar em suas costas e no assento.
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Ÿ Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

40. Pernas

Ÿ Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão de ar em suas panturrilhas.

Ÿ Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

41. Mãos

Ÿ Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão do ar em seus braços.

Ÿ Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

42. Intensidade do Ar

Ÿ Este botão permitirá ajudar o nível de intensidade da pressão de ar para os programas de massagem por 

ar manual.

Ÿ Pressione para selecionar entre 5 níveis de intensidade.

43. Aquecimento

Ÿ Este botão permitirá ativar e desativar a função de Aquecimento

Ÿ Pressione este botão uma vez para ativar a função de aquecimento e pressione novamente para 

desativar.
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Dicas de Uso
1. Ângulo de massagem

O botão Gravidade Zero (25) permite ajustar rapidamente seu ângulo de massagem 

em uma posição de gravidade zero. Existem duas posições diferentes.

A posição Gravidade Zero 1 levanta o usuário do solo para fornecer um ângulo de 

massagem mais confortável do que poltronas de massagem comuns.

A posição Gravidade Zero 2 proporciona uma posição de gravidade zero completa 

que levanta a parte inferior do corpo ainda mais alto. Isso permite que o produto 

proporcione uma experiência de massagem mais intensa.

2. Intensidade da massagem

Pode-se ajustar a intensidade da pressão de ar com o botão de Intensidade do Ar (42), 

escolhendo entre um total de 5 níveis de intensidade. Pode-se ajustar a velocidade 

de todos os modos de massagem por pressionando o botão de Velocidade (34) e a 

potência de todos os modos de massagem kneading com o botão de Intensidade (33).
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Caso você prefira que a massagem seja ainda mais 

forte, pode-se remover a almofada interna da capa do 

encosto. A almofada para as costas pode ser reposici-

onada para reduzir a intensidade da massagem.

Observação: Ao receber a poltrona, a almofada 

interna já estará colocada dentro da capa do encosto.

Almofada Interna

Capa do Encosto

Almofada 
Massageadora

Almofada 
Antideslizante

Encosto

3. Massagem para a Cabeça

As almofadas massageadoras e antideslizan-

tes são fornecidos para proporcionar uma 

massagem confortável para a cabeça. 

Particularmente, o botão de Ar Total (11) 

deverá ser usado com ambas as almofadas 

para evitar que deslizem durante a massagem 

por ar no pescoço.

Almofada Massageadora

Almofada Antideslizante

4. Massagem para o Pescoço

Remover a almofada massageadora e deixar apenas a almofada antideslizante 

permitirá ao pescoço desfrutar de uma massagem mais intensa. Remover a almofada 

antideslizante e a almofada massageadora permitirá uma massagem ainda mais 

intensa.

A B
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Figura A: Ao remover a almofada massageadora e deixar apenas a almofada 

antideslizante é possível experimentar uma massagem mais intensa no pescoço.

Figura B: Ao remover a almofada massageadora e a almofada antideslizante, é 

possível experimentar uma massagem ainda mais intensa no pescoço.

5. Alongamento

Ao ativar o botão de alongamento (12), certifique-se de estar sentado na posição 

correta. Não se esqueça de encaixar suas mãos nos Airbags Massageadores dos 

apoios para os braços.

6. Operações

Em primeiro lugar, conecte o cabo de energia da poltrona a uma fonte de alimentação 

e ligue o interruptor. A poltrona agora está no modo de repouso. Neste modo, apenas 

as 6 funções abaixo estarão em operação: Liga/Desliga (1), Pausa (3), Extensão para o 

apoio dos pés (21/22), Reclinar/Inclinar (19/20) e Levantar/Abaixar o apoio dos pés 

(23/24).
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07 Instruções de Aterramento

Este produto deve ser aterrado. Em caso de defeitos ou falhas, o aterramento 

garante um caminho de menor resistência para a corrente elétrica para reduzir o 

risco de choque elétrico. Este produto é equipado com um fio com condutor para 

aterramento e um conector de aterramento. O conector deve ser conectado a uma 

tomada apropriada que esteja devidamente instalada e aterrada de acordo com 

códigos e normas locais.

Perigo: A conexão inadequada do conector de aterramento pode resultar em risco 

de choque elétrico. Verifique com um eletricista ou técnico de serviços 

qualificado se o aterramento fornecido com o equipamento é adequado. Em caso 

negativo, providencie a instalação de uma tomada apropriada por um eletricista 

qualificado.
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08 Especificações do Produto

Descrição Especificações

Modelo

Tensão Nominal

Frequência Nominal

Consumo de Energia

Timer 

Tempo Máximo

Fonte de Som

Potência do Alto-Falante

Dimensões (CxLxA)

Peso

Comprimento do Fio

Condições de Uso

Condições de Armazenamento

Conformidade Internacional

Recurso de Segurança

Sense

120-240V~ 

50/60Hz 

250W 

5/10/15/25/30 minutos

30 minutos

MP3, MP4, telefone celular

2W (cada lado)

Fechada: C: 148 x L: 90 x A: 122cm

Reclinada: C: 190 x L: 90 x A: 115cm

Peso bruto: 121 kg

Peso líquido: 105 kg

Fio do controle remoto: 150cm

Cabo de alimentação: 180cm

Cabo de áudio: 65cm

Temperatura ambiente: 10°-40°

Umidade contrastante: 30-85RH

Temperatura de armazenamento: 20°-60°

CE 

Equipado com proteção de segurança 
contra superaquecimento e sobrecarga.
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09 Solução de Problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados com a 

poltrona de massagem. Caso não seja possível resolver o problema com as 

informações abaixo, entre em contato conosco imediatamente.

Caso o problema encontrado não esteja listado aqui, siga as etapas abaixo:

1. Desconecte o produto por 60 minutos.

2. Após 60 minutos, conecte o produto novamente

3. Ligue o interruptor.

Problema SoluçãoPossível Causa

A poltrona terminou sua massagem de 

15 minutos e entrou automaticamente 

no modo de repouso.

Você usou a poltrona continuamente 

por 45 minutos, o que fez a proteção 

contra sobreaquecimento desligá-lo.

O poltrona não está conectada à 
energia.

Um peso excessivo foi colocado sobre a 

poltrona (ex. alguém ficou em pé sobre 

a poltrona ou um objeto pesado foi 

colocado sobre ele).

A poltrona funcionou por mais de 45 

minutos seguidos.

Este som é causado pela estrutura 

mecânica da poltrona.

A poltrona de 

massagem 

não funciona.

A poltrona 

está quente.

Pode-se ouvir 

sons durante a 

massagem.

Ligue o conector na tomada. 

Verifique se a tensão do aparelho 

corresponde à tensão da rede 

local.

Caso queira outra mensagem, 

pressione o botão LIGA/DESLIGA 

novamente.

Desconecte a poltrona e deixe-a 

descansar por 60 minutos antes 

de usá-la novamente.

Desconecte a poltrona, remova o 

peso excessivo se ainda estiver 

sobre ela e ligue-a novamente.

Desconecte a poltrona e deixe-a 

descansar. Sempre desconecte a 

poltrona após o uso.

Este som é normal e não significa 

que a poltrona está com defeito.



10 Avisos

Ÿ Não use água e outros detergentes de limpeza na poltrona de massagem.

Ÿ Não empilhe, perfure, corte ou puxe com força a superfície da poltrona de 

massagem.

Ÿ Pressione suavemente os botões durante a operação e evite apertar os botões com 

objetos duros.

Ÿ Não use a poltrona de massagem por mais de 30 minutos por vez.

Ÿ NÃO posicione qualquer parte do corpo entre os espaços do descanso para pernas 

quando o recurso de extensão automática para as pernas estiver em operação, 

como demonstrado na FIG 1, para evitar ficar preso. Caso você posicione qualquer 

parte de seu corpo entre os espaços do descanso para a perna, pressione o botão 

LIGA/DESLIGA para interromper e tire sua parte do corpo rapidamente, como 

demonstrado na FIG 2.

Ÿ Caso seja necessário levantar-se da poltrona quando a extensão automática para 

pernas estiver em operação, pressione o botão LIGA/DESLIGA para interromper, 

como demonstrado na FIG 2, o descanso para pés se recolherá em alguns segundos 

e será possível retirar rapidamente os pés e as panturrilhas e levantar-se.

Observação: O procedimento acima deve ser usado somente em emergências. 

Lembre-se sempre de retornar o apoio para os pés ao seu comprimento original e 

restaure-o à sua posição original, em seguida, levante a poltrona para evitar 

acidentes, lesões ou danos a si mesmo e à poltrona.
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FIG. 1 FIG. 2



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 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


