Poltrona de Massagem

SPIRIT
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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01 Instruções de Segurança
PERIGO
Para reduzir o risco de choque elétrico:
1. Sempre desligue o produto da tomada depois do uso e antes da limpeza.
ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos:
01. Não deixe o produto ligado à tomada sem estar sendo utilizada. Desligue sempre da
tomada se não estiver em uso e ao montar ou desmontar o produto.
02. Não deixe crianças ou pessoas com necessidades especiais utilizarem o produto sem a
supervisão de um responsável.
03. Utilize o produto somente como descrito neste manual. Não use acessórios que não são
recomendáveis.
04. Mantenha o cabo de alimentação longe do calor.
05. Nunca utilize o produto se as aberturas de ar estiverem bloqueadas. Mantenha as
aberturas sempre livres de qualquer obstrução.
06. Não introduza ou derrube objetos em nenhuma abertura.
07. Não utilize o produto em ambientes abertos.
08. Não utilize o produto em ambientes onde aerossóis estejam sendo utilizados.
09. Somente ligue o produto em uma tomada corretamente aterrada.
10. Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado.
INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO
Este produto deve sempre ser ligado em tomadas aterradas. Caso o produto apresente mau
funcionamento, o aterramento fornece a proteção necessária para evitar risco de choques
elétricos. Este produto é equipado com um cabo de alimentação que possui condutor e
conector de aterramento. O conector deve ser ligado em uma tomada que possua aterramento de acordo com as normas técnicas.
PERIGO
Conectando este produto em tomadas não aterradas pode resultar em risco de choques
elétricos. Verifique com profissionais qualificados se estiver em dúvida se o produto está
ligado em uma tomada corretamente aterrada. Não modifique o conector do cabo de
alimentação da poltrona.
Este produto possui um conector para aterramento. Certifique-se que o produto esteja
conectado em uma tomada que tenha conexão para aterramento. Não utilize adaptadores
para poder utilizar o produto.
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01 Instruções de Segurança
1. Ambiente para utilização
Ÿ Não utilize a poltrona em ambientes excessivamente úmidos ou empoeirados para evitar

risco de choque elétrico ou problemas eletrônicos.
Ÿ Não utilize a poltrona em ambientes com temperaturas acima dos 40°C.
Ÿ Não deixe este produto sob altas temperaturas e evite a exposição direta à luz do Sol.
Ÿ Não utilize este produto em ambientes onde existam alterações bruscas de temperatura.
Ÿ Utilize a poltrona em pisos nivelados.

2. Pessoas que não devem usar este produto
Ÿ Pessoas que devem consultar um médico antes de utilizar a poltrona:

CUIDADO

Pessoas sob cuidados médicos ou que não estejam se sentindo bem.
Pessoas que tenham tumor maligno.
Pessoas que sofrem de doenças cardíacas ou portam qualquer tipo de
equipamento médico eletrônico, tais como marcapasso.
Mulheres gestantes.
Pessoas com recomendações médicas para repousar.
Pessoas com algum tipo de problema na coluna.
Pessoas que sofram de osteoporose severa.
Pessoas em estado febril.

3. Cuidados de Segurança
Ÿ Leia este manual atentamente antes de utilizar a poltrona.
Ÿ Não utilize a poltrona com outros equipamentos terapêuticos para evitar qualquer tipo de
dano ao usuário.
Ÿ Não deixe crianças ou animais de estimação brincarem perto da poltrona para evitar riscos
de acidente.

Não introduza as mão nas partes móveis da poltrona.
Antes de ajustar o ângulo de inclinação da poltrona, certifique-se que não
tenha nada ou alguém atrás da poltrona e se há espaço suficiente.
Se não estiver se sentindo bem durante o uso, interrompa imediatamente
o uso e consulte um médico.
Ao desligar a poltrona da tomada, puxe pelo conector e não pelo cabo.
Após o uso, certifique-se de desligar a poltrona pelo botão Liga/Desliga
Este produto deve receber manutenção somente pelo revendedor
autorizado local, o usuário não deve desmontar o produto ou executar
manutenção por conta própria.
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02 Nome dos Componentes

01
06
07

08

02
03
04

09

05
10

Nome dos Componentes
01. Almofada da cabeça
02. Airbags Massageadores para os braços
03. Airbags Massageadores para o quadril
04. Almofada do assento
05. Airbags Massageadores para as pernas
06. Encosto
07. Airbags Massageadores para os ombros
08. Almofada do encosto
09. Painel Lateral
10. Rodas pra locomoção
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03 Preparação Antes do Uso
1. Movimentando a Poltrona de Massagem
Ÿ São necessárias pelo menos duas pessoas para movimentar a poltrona, enquanto uma

pessoa levanta o descanso das pernas, outra pessoa pressiona para baixo e apóia o
encosto da poltrona. Em seguida, empurre a cadeira para a frente ou para trás conforme
desejar.

CUIDADO
Certifique-se de desligar a poltrona e desconectar da tomada antes de movimentá-la.
Nunca segure pelos braços para movimentar a poltrona, para não danifica-la.

2. Local para Utilização
Ÿ É necessário um espaço adequado para a instalação deste produto. Certifique-se de que

haja pelo menos 30 centímetros da parede ou outros obstáculos à frente da poltrona e
cerca de 15 centímetros atrás da poltrona.
15cm

30cm

CUIDADO
Coloque um tapete se o piso for de madeira para evitar de danifica-lo.
Certifique-se de que não haja obstáculos à frente ou atrás da poltrona.
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03 Preparação Antes do Uso
3. Ligando a Poltrona de Massagem
Ÿ Conecte o plugue fêmea do cabo de energia no encaixe localizado atrás da poltrona e o

plugue macho conecte em uma tomada corretamente aterrada.
Ÿ Ligue a chave de força.

Chave de Força
Fusível
Encaixe do Cabo de Energia
Encaixe do Controle
Plugue Fêmea do Cabo de Energia

CUIDADO
Certifique-se que o cabo de energia não esteja embaixo da poltrona.
Certifique-se que a chave de força esteja na posição desligada antes de ligar a poltrona
em uma tomada elétrica.
Se os roletes massageadores estiverem parados no centro do encosto, eles irão retornar
à posição original (parte superior do encosto) quando a poltrona for ligada.

4. Desligando a Poltrona de Massagem
Ÿ Desligue a poltrona e desconecte o plugue macho da tomada elétrica após o término do

uso.

Tomada Elétrica
Plugue Macho do Cabo de Energia
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04 Método de Instalação
1. Instalando o Encosto
Ÿ Empurre o encosto da poltrona para cima.

AVISO

Empurre cuidadosamente o encosto da poltrona para cima.
Não coloque os dedos ou mãos entre o corpo e o encosto da poltrona,
pois pode causar ferimentos.

2. Instalando os Massageadores dos Ombros
1. Abra a cinta de fixação da almofada do encosto da poltrona e encaixe os conectores do
tubo de ar do massageador do ombro nos encaixes correspondentes, certifique-se que ficou
bem encaixado.
2. Mantenha o tubo de ar do massageador do ombro alinhado ao encosto.
3. Alinhe os orifícios de parafuso do massageador do ombro com os orifícios do encosto,
utilize os dois parafusos para fixá-los.
4. Existem duas opções de posição dos massageadores para ombros:
Posição Alta: Fixe o massageador do ombro nos orifícios 1 e 3.
Posição Baixa: Fixe o massageador do ombro nos orifícios 2 e 4.
1
2

3
4

NOTA
Certifique-se de identificar corretamente os
massageadores esquerdo e direito, o lado côncavo
deve ficar para dentro e a curva maior para cima.
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04 Método de Instalação
3. Instalando o Almofada do Assento
Ÿ Encaixe o tubo de ar da almofada do assento no tubo de ar da base da poltrona. Não deixe o

tubo dobrado ou amassado para não obstruir a passagem de ar.
Ÿ Após conectado, encaixe a almofada do assento na base da poltrona.

Almofada do Assento

Velcro
Se precisar desencaixar o tubo de ar puxe-o
cuidadosamente para separá-los.

Encaixe do Tubo de Ar

Puxe

4. Instalando o Painel de Controle
AJUSTAR
ENCOSTO

AIRBAGS

AJUSTAR
TEMPO

LIGA/DESLIGA
PERNAS ASSENTO BRAÇOS
OMBROS
INTENSIDADE

ZERO-G
AJUSTAR
PERNAS

AJUSTAR
POSIÇÃO
RESET

MODO AUTOMÁTICO
AIRBAG
AUTO

Painel de Controle

Visão Traseira do Suporte
(Rotação Livre)

Base do Controle
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04 Método de Instalação
5. Instalando a Almofada do Encosto
Ÿ A almofada do encosto é fixada ao encosto por zíper, para facilitar a remoção. Se achar que

a massagem nas costas não está forte o suficiente vire a almofada do encosto para trás da
poltrona e tenha uma sensação mais intensa da massagem.

Utilize o zíper para fixar

Encaixando ou removendo
a almofada do encosto.

Virando a almofada do encosto para ter uma
sensação mais intensa da massagem.

6. Instalando a Almofada da Cabeça
Ÿ A almofada da cabeça é fixada à almofada do encosto por velcro, para aumentar a sensação

da massagem no pescoço remova a almofada da cabeça.

Encaixando ou removendo
a almofada da cabeça.
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05 Funções do Painel de Controle
1. Painel de Controle

01

02

03

04
10
11

AJUSTAR
ENCOSTO

05

AIRBAGS

13

PERNAS ASSENTO BRAÇOS
OMBROS
INTENSIDADE

ZERO-G
AJUSTAR
PERNAS

08

12

LIGA/DESLIGA

06

07

AJUSTAR
TEMPO

AJUSTAR
POSIÇÃO

14

RESET

15
MODO AUTOMÁTICO
AIRBAG
AUTO

09

16

Funções do Painel de Controle
01. Botão Liga/Desliga
02. Função Gravidade Zero
03. Visor LCD
04. Função Airbag Auto
05. Levantar Encosto
06. Abaixar Encosto
07. Levantar Apoio dos Pés
08. Abaixar Apoio dos Pés
09. Reset: Restaurar Posição Original
10. Massagem por Airbags nas pernas
11. Massagem por Airbags no quadril
12. Massagem por Airbags nos braços e
ombros

13. Ajuste do tempo de massagem
14. Ajuste da intensidade da massagem
por Airbags
15. Ajuste da posição dos roletes
massageadores
16. Modos de Massagens Automáticas:
A) Massagem Relaxante
B) Massagem Revigorante
C) Massagem Kneading&Pressing
D) Massagem Revitalizante
E) Massagem Anti-Stress
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05 Funções do Painel de Controle
2. Painel de Controle: Modo Manual
Abra a tampa do painel de controle para utilizar as funções do modo manual de massagem.
AJUSTAR
ENCOSTO

AIRBAGS

AJUSTAR
TEMPO

LIGA/DESLIGA
PERNAS ASSENTO BRAÇOS
OMBROS
INTENSIDADE

ZERO-G
AJUSTAR
PERNAS

AJUSTAR
POSIÇÃO
RESET

MODO AUTOMÁTICO
AIRBAG
AUTO

INTENSIDADE

ROLLER

INTENSIDADE AQUECER

ESTREITO

KNEADING

MÉDIO

TAPPING KNEADING&TAPPING KNOCK

LARGO

TOTAL

PARCIAL

PRESSING

PONTO FIXO

MODO MANUAL

17

23

18

24

19
20

INTENSIDADE

ROLLER

21

INTENSIDADE AQUECER

KNEADING

ESTREITO

MÉDIO

TAPPING KNEADING&TAPPING KNOCK

LARGO

TOTAL

PARCIAL

PRESSING

25

PONTO FIXO

MODO MANUAL
26
27
22

28

Funções do Painel de Controle
17. Massagem Kneading&Tapping
18. Massagem Tapping
19. Massagem Kneading
20. Função de Aquecimento
21. Massagem Roller
22. Ajuste de largura dos roletes
massageadores

23. Massagem Knocking
24. Massagem Pressing
25. Ajuste da intensidade da massagem:
Quatro níveis de ajuste
26. Massagem em Ponto Fixo nas costas
27. Massagem Parcial nas costas
28. Massagem Total nas costas
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05 Funções do Painel de Controle
3. Visor LCD

29

42

30

43

31

44

32
33
34
35

45

36

46

37
38
47
39

40

48
49

41

50

Descrição dos Indicadores no Display
29. Massagem Pressing
30. Massagem Kneading&Tapping
31. Massagem Tapping/Knocking
32. Massagem Kneading
33. Massagem por Airbags nos braços e
ombros
34. Massagem por Airbags nas pernas
35. Massagem por Airbags no quadril
36. Alongamento das pernas
37. Massagens do Modo Automático
38. Ajustes da inclinação do encosto e
apoio das pernas
39. Ajuste de largura dos roletes
massageadores

40. Tempo restante
41. Massagem por Airbags nas pernas
42. Intensidade da massagem Kneading
43. Intensidade da massagem Tapping
44. Intensidade da massagem por Airbags
45. Detecção automática dos ombros
46. Limite da área da massagem
47. Massagem por Airbags nos braços e
ombros
48. Limite da área de massagem
49. Área da massagem
50. Massagem por Airbags no quadril
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06 Método de Uso
1. Ligando a Poltrona
Ÿ Conecte o plugue fêmea no encaixe localizado atrás da poltrona e o plugue macho conecte

em uma tomada corretamente aterrada.
Ÿ Ligue a chave de força da poltrona, a luz indicadora do painel de controle irá acender e a

poltrona entrará em modo de espera.

Conecte o plugue fêmea no encaixe
localizado atrás da poltrona

Conecte plugue macho em uma
tomada corretamente aterrada.

2. Ajustando a Posição
Ÿ Antes do uso, ajuste a posição da poltrona para melhor relaxamento.
Ÿ Sente na poltrona e coloque os pés no descanso das pernas, e então ajuste o encosto e o

descanso das pernas, como abaixo:
2.1. Ajustando a Posição Gravidade Zero

02

Ÿ Pressione este botão para ativar a Função Gravidade Zero na posição 01.
Ÿ Pressione este botão mais uma vez para ativar a Função Gravidade Zero na posição 02.
Ÿ Pressione este botão pela terceira vez para desativar a função.

Gravidade Zero - Posição 01

Gravidade Zero - Posição 02

CUIDADO
Pessoas com hipertensão devem consultar um médico antes utilizar a Função Gravidade
Zero na posição 02.
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06 Método de Uso
2.2. Subindo o Encosto da Poltrona

05

Ÿ Pressione este botão para subir o encosto da poltrona, o descanso das pernas irá descer,

solte o botão para travar a posição quando achar que estiver confortável.

AJUSTAR
ENCOSTO

2.3. Descendo o Encosto da Poltrona

06

Ÿ Pressione este botão para descer o encosto da poltrona, o descanso das pernas irá subir,

solte o botão para travar a posição quando achar que estiver confortável.
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06 Método de Uso
2.4. Subindo o Descanso das Pernas

07

Ÿ Pressione este botão para subir o descanso das pernas, solte o botão para travar a posição

quando achar que estiver confortável.

AJUSTAR
PERNAS

2.5. Descendo o Descanso das Pernas

08

Ÿ Pressione este botão para descer o descanso das pernas, solte o botão para travar a

posição quando achar que estiver confortável.

2.6. Restaurando a Posição Original

09

Ÿ Pressione o botão Reset, o encosto e o descanso das pernas irão retornar à posição original.

NOTA
Não coloque os dedos ou os pés entre o
assento e o descanso das pernas
enquanto estiver ajustando a posição.
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06 Método de Uso
2.7. Ajustando a Extensão do Descanso das Pernas
Para ajustar a extensão do descanso das pernas empurre os pés para frente até achar que
está confortável.

Ajuste de até 15cm

3. Ligando as Funções da Poltrona

01

Ÿ Com a poltrona ligada na tomada elétrica e a chave de força na

posição ligada, a poltrona estará em modo de espera.

LIGA/DESLIGA

Ÿ Pressione o botão Liga/Desliga no painel de controle, o visor LCD

irá ligar e as funções no controle poderão ser selecionadas.

4. Ajustando o Tempo de Massagem

13

Ÿ O tempo padrão de massagem é 20 minutos, após ligar, o visor

LCD mostrará o tempo decrescendo.
Ÿ Selecione entre mais ou menos para aumentar ou diminuir o
tempo de massagem em cinco minutos a cada toque, no máximo
BRAÇOS
de trinta minutos. Após o término do tempo de massagem os
OMBROS
roletes de massagem irão retornar à posição original, a poltrona
continuará na mesma posição.

5. Encerrando a Massagem

AJUSTAR
TEMPO

01

Ÿ Pressione novamente o botão Liga/Desliga no painel de controle, os roletes de massagem,

o encosto e o descanso das pernas irão retornar à posição original.
Ÿ Se não for mais utilizar a poltrona, desligue a chave de força da poltrona e desconecte o

plugue da tomada elétrica.
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06 Método de Uso
6. Selecionando o Modo de Massagem Automática

16

Ÿ Escolha entre um dos cinco Modos de Massagem Automáticas disponíveis e pressione o

botão correspondente, o botão ficará iluminado indicando que o modo foi escolhido:
Ÿ Programa A: Massagem Relaxante
Ÿ Programa B: Massagem Revigorante
Ÿ Programa C: Massagem Kneading&Pressing
Ÿ Programa D: Massagem Revitalizante
Ÿ Programa E: Massagem Anti-Stress
Quando um dos Modo de Massagem Automática for escolhido, a massagem por Airbags
será ativada também. Pressionando o mesmo botão novamente a massagem nas costas irá
parar enquanto a massagem por Airbags continuará trabalhando.
No Modo de Massagem Automática nenhum ajuste individual (intensidade, largura,
posição) estará disponível.
O tempo padrão de massagem é 20 minutos. Se achar necessário o tempo da massagem
poderá ser aumentado.
Após o término do tempo de massagem a função será encerrada, os roletes de massagem
retornarão à posição original e a poltrona continuará na mesma posição.
Se não for mais utilizar a poltrona, desligue a chave de força da poltrona e desconecte o
plugue da tomada elétrica.
MODO AUTOMÁTICO

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

7. Selecionando a Massagem por Airbags

04 10 11 12 14

Ÿ Pressione o botão AIRBAG AUTO para ativar a massagem por Airbags.
Ÿ Após selecionar a massagem por Airbags, o visor LCD indicará o local onde os Airbags estão

massageando.
Ÿ A massagem por Airbags pode ser ajustada entre as três opções individuais de massagem

disponíveis.
Ÿ A intensidade da massagem por Airbags pode ser ajustada através do botão INTENSIDADE,

selecione entre mais ou menos para aumentar ou diminuir a intensidade da massagem em
quatro níveis diferentes. Indicado pelo visor LCD através do ícone:
AIRBAGS

PERNAS ASSENTO BRAÇOS
OMBROS

Local da
Massagem

Ícone no
Display

Ajuste de
Intensidade

INTENSIDADE

Pernas
Quadril
Braços e Ombros
AIRBAG
AUTO
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06 Método de Uso
8. Selecionando o Modo de Massagem Manual
Abra a tampa do painel de controle para utilizar as funções do modo manual de massagem.
Siga o quadro abaixo e veja qual ajuste disponível para cada técnica de massagem.*

Ícone no Display

Técnica de Massagem

Intensidade

Largura

Posição

Massagem Kneading
Massagem Tapping
Massagem Kneading&Tapping
Massagem Knocking
Massagem Finger Pressing
*

Indica que pode ser ajustado

9. Ajustes Auxiliares
9.1. Ajuste de Intensidade da Massagem 25
Ÿ Durante os modos de massagem Kneading, Tapping, Kneading&Tapping e Knocking,
pressione o botão INTENSIDADE para ajustar a intensidade da massagem. O visor LCD
indicará a intensidade através do ícone:
9.2. Ajuste de Largura dos Roletes Massageadores

22

Ÿ Durante os modos de massagem Kneading, Tapping, Kneading&Tapping e Knocking,

pressione os botões de ajuste de largura (ESTREITO, MÉDIO e LARGO) para ajustar a largura
dos roletes de massagem. O visor LCD indicará a larguras através dos ícones:
9.3. Ajuste do Local da Massagem

27 28

Ÿ Ao selecionar o modo de massagem manual, os roletes massagearão toda a região das

costas, pressione os botões TOTAL ou PARCIAL para selecionar entre toda a região das
costas ou apenas uma determinada região das costas (ombros e pescoço, meio das costas
ou lombar). O visor LCD indicará a região selecionada.
9.4. Massagem em Ponto Fixo

26

Ÿ Durante o modo de massagem manual pressione o botão PONTO FIXO, para selecionar a

massagem em Ponto Fixo.
Ÿ Com massagem em Ponto Fixo selecionada, pressione a setas para cima ou para baixo do

botão AJUSTAR POSIÇÃO para ajustar o local da massagem. O visor LCD indicará o local da
massagem.
Ÿ Quando o ícone "Shoulder Scanning" estiver piscando, pressione a setas para cima ou para
baixo do botão AJUSTAR POSIÇÃO para ajustar melhor o local da massagem.
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06 Método de Uso
10. Aquecimento 20
Ÿ Pressione o botão AQUECER para ativar a função de aquecimento.
Ÿ Após selecionar a função, o visor LCD indicará que a função está ativa através do ícone
correspondente.
11. Massagem Roller

21

Ÿ Pressione o botão ROLLER para ativar a massagem Roller nas solas dos pés.
Ÿ Após selecionar a função, pressione o botão INTENSIDADE, ao lado do botão da massagem

Roller para controlar a intensidade da massagem.

07 Cuidados e Manutenção
Ÿ Sempre remova o plugue da tomada elétrica quando for limpar a poltrona.
Ÿ Mantenha a poltrona limpa e não deixe em lugares úmidos.
Ÿ Se não for usar a poltrona por um longo período, cubra com um pano e guarde em local

seco e protegido da poeira.
Ÿ Limpe a poltrona com um pano seco.
Ÿ Ao limpar o painel de controle utilize somente um pano seco e limpo para evitar derramar

líquidos e causar mau funcionamento.

ATENÇÃO
Nunca utilize thinner, benzeno, álcool ou qualquer tipo de abrasivo para não danificar o
revestimento.
Não deixe a poltrona em locais com alta temperatura ou diretamente na luz do Sol, isto
pode causar o desbotamento do revestimento.
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08 Resolução de Problemas
Condições

Possíveis Causas e Soluções

Ruído durante as massagens
Tapping, Kneading ou Pressing
Som de batida ao trocar de função

Trata-se de sons normais produzidos pela
estrutura mecânica e não indicam problema com a
poltrona.

Som de vibração

A poltrona não responde aos
comandos do painel de controle

Os roletes massageadores não
estão se movendo

Certifique-se que o plugue está corretamente
conectando na tomada elétrica.
Certifique-se que a chave de força da poltrona
está na posição ligada.
Não se incline com muita força contra o encosto
da poltrona.
O tempo de operação da poltrona terminou.

A poltrona parou durante o uso

A poltrona pode estar funcionado por muito
tempo, desligue-a e deixe resfriar.

*Se o problema não for solucionado contate a assistência técnica.

09 Especificações Técnicas
Descrição
Modelo
Tensão de Entrada
Potência Máxima
Tempo de Operação

Poltrona de Massagem
Spirit
110-220V~ 50/60Hz
200W
20 minutos

20

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 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

