Poltrona de Massagem

SPLENDOUR
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 produto ou

ferimentos.
Ÿ Opere este produto de acordo com este manual de instruções.
Ÿ Não use acessórios que não sejam recomendados.
Ÿ Não use este produto em ambientes externos.
Ÿ Leia este manual de instruções com atenção antes de operar o produto.
Ÿ Qualquer outro uso que não esteja listado neste manual é proibido.
Ÿ É recomendado o uso de 15 minutos a cada sessão.
Ÿ Não use o produto se o couro estiver rasgado ou danificado.
Ÿ Não use o produto se a cobertura ou o couro estiverem danificados.
Ÿ Não use o produto se as aberturas de ventilação estiverem cobertas ou

bloqueados.
Ÿ Não derramar qualquer substância sobre este produto.
Ÿ Evite dormir durante o uso do produto.
Ÿ Não use o produto se tiver ingerido bebida alcoólica ou sentindo-se mal.
Ÿ Não use 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 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.
Ÿ Pessoas em estado febril.
Ÿ Gestantes ou mulheres durante o período menstrual.
Ÿ Pessoas com lesões ou doenças de pele.
Ÿ 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.
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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 autorizado

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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
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Nome dos Componentes
01. Almofada do Travesseiro
02. Painel de Controle
03. Fone de Ouvido
04. Descanso de Braço
05. Assento
06. Descanso da Panturrilha
07. Pontos de Massagem
08. Apoio de Costas
09. Bolsa de ar para Braços
10. Dispositivo de Aquecimento
11. Mini-Bandeja
12. Suporte Traseiro
13. Ventilação
14. Suporte do Controle
15. Mini-Bandeja
16. Compartimento do MP3
17. Rodas para Locomoção
18. Fio do Fone de Ouvido
19. Cabo de Energia e Plugue
20. Tomada do Dispositivo de
Aquecimento
21. Tomada do Fone de Ouvido
22. Caixa de Segurança
23. Interruptor de Energia
24. Plugue do Cabo de Energia

12
13
14
15

16
17
18
19
20

21

22 23 24
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Funções
Função
Ÿ

Desenvolvido com silencioso mecanismo massageador de quatro roletes
massageadores que se movem para cima e para baixo no encosto da poltrona.

Ÿ

Programado com seis tipos de massagem que simulam Shiatsu, Kneading,
Flapping, Knocking, Kneading e Flapping sincronizados e Vibração.

Ÿ

Massagem automática para parte superior do corpo com três opções de área:
“Ombros e Pescoço”, “Costas e Cintura” e “Toda parte Superior do Corpo”.

Ÿ

Oferece massagem manual para a parte superior do corpo com três opções:
Completo, Fixo e Área parcial com cinco níveis de velocidade.

Ÿ

Nos modos de massagem de Flapping, Shiatsu e Knocking, a distância entre as
duas mãos de massagem podem ser ajustadas em três larguras diferentes
(largo, médio e estreito). Na posição fixo, o mecanismo pode ser ajustado para
cima e para baixo num ponto específico das costas.

Ÿ

Equipado com 33 Airbags Massageadores com três modos de pressão de ar e
duas opções de intensidade.

Ÿ

A função massagem vibratória nas costas e no assento possui três opções de
ajuste: forte, fraco e desligado.

Ÿ

Quatro Airbags Massageadores funcionam ao redor do braço.

Ÿ

Função de ajuste de volume e música: seleção de próxima música e música
anterior.

Ÿ

Função massagem sincronizada com a musica: a intensidade da vibração e a
velocidade da massagem das costas são acompanhas da parte de alta
freqüência da música, enquanto a intensidade da vibração do assento
acompanha os sons de baixa freqüência. Neste modo, o volume é ajustado no
controle localizado no cabo do Fone de Ouvidos.

Ÿ

Função levantamento automático: o descanso de panturrilha e costas pode ser
levantado e reclinado individualmente e simultaneamente.

Ÿ

Retorno automático dos roletes massageadores, encosto e do apoio das pernas
após o uso.

Ÿ

Função de levantamento das pernas e panturrilhas programadas para parar
automaticamente quando ajustadas.

Ÿ

Equipado com aquecedor de pedras Jade que utiliza radiação infravermelho
através de 5 lâmpadas de hélio-neon. A temperatura é ajustável de 40°C a 70°C.

Ÿ

Equipado com monitor LCD extra grande, tocador de MP3, fones de ouvido,
mini-bandeja de copos e aquecedor com pedras Jade.

Ÿ

Design moderno e elegante, massagem confortável na posição sentado ou
deitado.
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MANUAL MODE

Método de Uso

KNEAD

FLAP

KNEAD & FLAP

SHIATSU

BACK STRETCH

KNOCK

SPEED

AIR BAG

WIDTH

MODE

INTENSITY

ARM AIR BAG

MUSIC
UPPER BODY

NECK
SHOULDER

ACCOMPANYING BACK BUTTOCKS

BACK WAIST

ADJUSTING
SHOULDER

HEAT THERAPY

+

1. INSTRUÇÕES DE USO DO CONTROLE
(1) Ligar massagem para todo corpo:
Ligue a função massagem para todo o corpo. Inicialmente o massageador vai
procurar pontos da parte superior do corpo para ajuste, após terminar o ajuste,
ela iniciará automaticamente o ajuste na posição do ombro, e depois de
completar a luz de indicação da posição do ombro irá piscar com um bip. Ao
mesmo tempo, a mão mecânica irá ajustar a posição da massagem ao lado do
ombro em uma área menor ao se pressionar os botões “up” e “down” (acima e
abaixo).
Se não houver acionamento do ajuste da posição para o ombro em 10
segundos, será acionado automaticamente o procedimento de massagem para
o corpo todo.
(2) Ajuste da posição do ombro (ADJUSTING SHOULDER):
O massageador irá ajustar a posição de massagem ao lado do ombro em uma
pequena área ao se pressionar os botões “up” e “down” (acima / abaixo) de
acordo com o formato do corpo. Possui cinco posições e instruções
correspondentes à posição do ombro para indicar a verdadeira posição do
ombro.
Ajusta a posição dos ombros de acordo com o formato do corpo.
Ajusta a posição dos ombros de acordo com o formato do corpo.
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Método de Uso
(3) Massagem automática:
Pressionando qualquer tecla do modo automático processará o modo
automático.
Parte superior do corpo (Upper Body):
Vários métodos de massagem automática cobrem toda a parte superior do
corpo.
Pescoço e ombros (Neck Shoulder):
Massagem automática ao redor do pescoço e ombros.
Costas e cintura (Back Waist):
Massagem automática ao redor das costas e cintura.
(4) Modo manual
Pressionando qualquer tecla do modo manual processará o modo manual.
Ele inclui massagem Kneading, Flapping, Kneading e Flapping, Shiatsu,
Knocking, alongamento das costas (total, parcial, fixo e região escolhida) e
vibração; totalizando seis modos de massagem.
: No estado fixo, o mecanismo pode ser ajustado para cima e para baixo
para fixar um posicionamento preciso.
:
No estado fixo, o mecanismo pode ser ajustado para cima e para baixo
para fixar um posicionamento preciso.
Velocidade (Speed): Cinco opções de velocidade de massagem.
Largura (Width): Nos modos de massagem (Flapping, Shiatsu, Knocking)
os massageadores têm três opções de largura.
(5) Modo vibração
No modo automático ou manual, há opção de acionar vibração para região
do encosto e assento.
Vibração nas costas: acionar botão ‘‘Back’’
Quando houver diminuição da intensidade da vibração, aparecerá
Quando houver aumento da intensidade de vibração, aparecerá
Vibração do assento: acionar modo ‘‘Buttocks’’
Quando houver diminuição da intensidade da vibração, aparecerá
Quando houver aumento da intensidade de vibração, aparecerá
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Método de Uso

(6) Massagem por pressão de ar na parte inferior do corpo
Pressão: Acionar massagem por pressão de ar na parte inferior do corpo.
Modo: Três modos de massagem por pressão de ar com posições diferentes
na parte inferior do corpo.
Intensidade: dois níveis de intensidades de pressão de ar para a parte inferior
do corpo, forte e fraco.
(7)

Aquecimento

+ Tecla de aquecimento de massagem.
Ele possui uma tecla de ajuste de temperatura de aquecimento que é
usada para aumentar a temperatura de estímulo. A temperatura máxima é 70
graus.
Ele possui uma tecla de ajuste de temperatura de aquecimento que é
usada para diminuir a temperatura de estímulo. A temperatura mínima é 40
graus.

(8)

Tocador de música
Para tocar ou parar a música que está tocando. (Nota: a música pode ser
ouvida dentro de 6 segundos após abertura do tocador de música).
Toca a música anterior.
Toca a próxima música.
O ritmo da música com a velocidade da massagem: A intensidade e
velocidade de cada massageador se alteram com o ritmo da música.

(9) Ajuste do encosto e apoio para pernas
Segure este botão para elevar o apoio das pernas.
Segure este botão para abaixar apoio das pernas.
Segure este botão para elevar vagarosamente o encosto e abaixar
vagarosamente o apoio para pernas. Solte o botão para travar o encosto e
apoio para as pernas.
Segure este botão para abaixar vagarosamente o encosto e elevar
vagarosamente o apoio para pernas. Solte o botão para abaixar
vagarosamente o encosto e travar o apoio para pernas.
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Método de Uso
2. INSTALAÇÃO E USO DO SUPORTE DO CONTROLE E BANDEJA
(1) Instale o suporte do controle na poltrona de massagem.
(2) O controle pode rotacionar 180 graus da cabeça aos pés.
(3) O controle pode ser controlado e rotacionado 360 graus.

(1)

(2)

(3)

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 da almofada 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.

NÃO AUMENTE A ALMOFADA
TRASEIRA PARA USO, ISTO
PODE CAUSAR DANO.

(1)
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(2)

Método de Uso
4. MÉTODO PARA DESCARREGAR MÚSICA MP3.
(1) Desligue a energia da poltrona de massagem.
(2) Retire o PenDrive do MP3 Player.
(3) Insira o PenDrive na entrada USB de um computador pessoal.
(4) Descarregue suas músicas favoritas em formato MP3 no PenDrive (os arquivos
não podem estar dentro de pastas).
(5) Remova o PenDrive do computador.
(6) Recoloque o PenDrive no MP3 Player com a poltrona desligada.
(7) A atualização da música Mp3 é realizada, então ligue a poltrona de massagem
novamente.
NOTA: Se a música não tocar após o procedimento acima, por favor, formate
primeiramente o PenDrive e depois reinicie o procedimento de descarregar os
arquivos em formato MP3, após isso recoloque o PenDrive na poltrona seguindo os
passos acima.

Tampa do PenDrive
Caixa do MP3 Player

PenDrive

NÃO REMOVA OU DESMONTE
O TOCADOR MP3.
SOMENTE O PENDRIVE PODE
SER REMOVIDO.
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5. COMO MOVER A POLTRONA
Certifique-se de que os fios não estejam no seu caminho antes de você virar a parte
traseira para baixo em um ângulo apropriado com o centro de gravidade da poltrona
apoiada nas rodinhas.
Então empurre a poltrona para frente ou para trás conforme desejar.
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Especificações do Produto
Descrição
Modelo
Tensão de Entrada
Potência Máxima
Estrutura de Segurança

Poltrona de Massagem
Splendour
110-220V~ 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

