Poltrona de Massagem

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

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 20 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

sozinhas, devem ser supervisionadas enquanto utiliza o produto.
Ÿ Pessoas que tenham recebido recomendação médica para repousar ou pessoas que não estejam

se sentindo bem.
Ÿ Pessoas cujos corpos estejam molhados.

4. Cuidados de Segurança
Ÿ Verifique se a tensão é compatível com a especificação deste produto.
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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.
Ÿ Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
Ÿ Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu

agente autorizado ou pessoal qualificado, a fim de evitar riscos.
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 desligar a energia após o uso.
Ÿ Não use este produto se a tomada estiver solta.
Ÿ 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.
Ÿ Não guarde este produto sob temperaturas elevadas ou próximo ao fogo; evite exposição

prolongada à luz do sol direta.
Ÿ Limpe este produto com um pano seco. Não use thinner, benzeno ou álcool.
Ÿ Os componentes mecânicos deste produto são projetados e fabricados de forma especial para

que não precisem de manutenção específica.
Ÿ Não use ferramentas afiadas para empurrar este produto.
Ÿ Não arraste ou coloque este produto sobre superfície irregular; ele deve ser erguido antes de ser

movido.
Ÿ 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 utilizado
novamente após meia hora.
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02 Nome dos Componentes
01
02
08
03

09

04

10
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05

12
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Nome dos Componentes
01. Almofada da Cabeça
02. Airbags Massageadores
para os Ombros

07

03. Airbags Massageadores
para os Braços
04. Almofada do Assento
05. Descanso para as Pernas
06. Descanso para os Pés
07. Placa Protetora
08. Almofada do Encosto
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09. LED Azul
10.Bolso para o Controle
14

11. Apoio para os Braços

15

13. Capa do Encosto
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15. Tampa de Proteção

12. Tampa Lateral
14. Painel de Controle
16. Interruptor de Segurança
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17. Rodízios para Locomoção
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18. Cabo de Energia e Plugue
19. Soquete
20. Caixa de Fusíveis
21. Chave de Força
19

20 21

22

22. Tomada do Controle
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03 Funções da Poltrona

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

encosto da poltrona.
Ÿ Programado com cinco modos manuais de massagem: Shiatsu, Kneading, Flapping, Knocking e Kneading e

Flapping sincronizados.
Ÿ Sistema que detecta e ajusta automaticamente o ponto de massagem sobre o corpo e a posição dos

ombros.
Ÿ Programado com seis modos automáticos de massagem: Revigorar, Bem-Estar, Relaxar, Demo, Parte

Superior e Parte Inferior do corpo.
Ÿ Programado com duas funções de memória: M1 e M2.
Ÿ Massagem manual para a parte superior do corpo (três opções de massagem localizada: Ponto Fixo,

Parcial e Costas Total, com cinco níveis de velocidade ajustável). Na função de Ponto Fixo e Parcial, o
rolete massageador pode ser movimentado para cima e para baixo. Nas funções de Flapping, Shiatsu e
Knocking, a extensão entre os dois roletes de massagem é ajustável em três níveis: Larga, Média e
Estreita.
Ÿ Equipada com Airbags Massageadores com três modos de massagem: Ar Total, Braços e Ombros (8

Airbags para os braços e 4 Airbags para os ombros) e Panturrilhas e Pés (4 Airbags para as panturrilhas e
12 Airbags para os pés) com três níveis de intensidade.
Ÿ Projetada com função de Massagem Roller para as solas dos pés.
Ÿ Função de aquecimento para lombar com aquecedor infravermelho longo de fibra de carbono.
Ÿ Iluminação LED azul nas laterais dos apoios para os braços.
Ÿ O descanso das pernas pode ter sua extensão ajustada conforme a necessidade do usuário.
Ÿ A poltrona pode mover-se para a frente antes de reclinar o encosto, o que efetivamente economiza

espaço útil.
Ÿ O apoio para pés e panturrilhas pode ser reclinado em diverso ângulos.
Ÿ O sistema de roletes massageadores "L-SHAPE" segue a curvatura da coluna massageando desde o

pescoço até as coxas.
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01. Ligue a fonte de alimentação de toda a unidade.

Posição do interruptor

Método para ligar a fonte de alimentação

02. Começando a massagem.
1) Pressione o botão Ligar, a poltrona de massagem irá reclinar automaticamente e começar a massagem.
2) A poltrona irá detectar a posição dos ombros e o ponto de massagem, aguarde até o final do processo.
3) Se os roletes massageadores não estão na posição do ombros, você pode ajustá-lo pressionando os
botões acima e abaixo, com dez níveis de ajuste. A massagem será executada automaticamente em 10
segundos caso não haja nenhum ajuste na posição dos ombros.
Botão

Descrição

Display

Ajusta a posição dos roletes massageadores acima, para uma posição
adequada dos ombros.
Ajustar
Ombros

Ajusta a posição dos roletes massageadores abaixo, para uma posição
adequada dos ombros.
Ajuste dos
Ombros

MUITO ALTO
ADEQUADO
MUITO BAIXO

03. Escolha a função de massagem.
1) Função de Memória: Escolha entre os botões Parte Superior/M1 ou Parte Inferior/M2 e pressione por
3 segundos, você irá retornar para as configurações de massagem gravadas previamente.
Função

Botão

Display

r
rte rio
Pa p e
1
M
Su

Memory

rte r
Pa e r i o
Inf
M2

Memory

Memória
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2) Massagens Automáticas.

Massagens Automáticas

Função

Botão

Descrição

Display

Revigorar

Alivia tensão e estresse.

Auto F1

Bem-Estar

Relaxa o corpo e a mente.

Auto F2

Promove a circulação do sangue.

Auto F3

Relaxar
Demo

Relaxar
Demo

Parte
Superior

M1

Parte
Inferior

M2

Demonstração de todos os efeitos da massagem.
(Pressione por 2 segundos para ativar a função Demo).

Auto F0

Massagem focalizada na parte superior das costas.

Auto F4

Massagem focalizada na parte inferior das costas.

Auto F5

Função

Botão

Técnica de Massagem

3) Massagem manual da parte superior do corpo.

Shiatsu

Ajuste dos Roletes Massageadores

Display

Velocidade e Largura.

Knead/Flap

Flap

Largura

Velocidade e Largura.
Velocidade.

Knead

Knock
Velocidade

Velocidade.

Velocid.

Largura

Velocidade e Largura.
Três níveis de velocidade disponíveis.
Três níveis de largura disponíveis.
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Função

Botão

Display

Ponto Fixo: Massagem em um ponto fixo das costa.

Local da
Massagem

H0

Parcial: Massagem em uma determinada região das costas.

Local da
Massagem

Ajustar o Local
de Massagem

Descrição

Local da
Massagem

Costas Total: Massagem em toda a região das costas.

Local da
Massagem

Massagem na região superior das costas.

H1
H2
H3

Massagem na região inferior das costas.

Local da
Massagem

Nos modos Ponto Fixo e Parcial, é possível ajustar o
local da massagem.

H4
Ajustar acima.
Ajustar abaixo.

4) Massagem por Airbags Massageadores.
Função
Pressão de Ar

Intensidade

Botão

Descrição

Airbags

Três modos de massagem por Airbags (Ar Total, Braços e Pernas).

Airbags
Intens.

Três níveis de intensidade disponíveis.

Display

5) Outras funções manuais.
Função

Botão

Massagem
Roller
Aquecimento

Ajuste do
Descanso das
Pernas

Descrição

Display

Massagem Roller para as solas dos pés com três níveis de velocidade.

Aq

ue

ce

r

Aquecimento Infravermelho longo para a lombar.
(A sensação de aquecimento aparece cerca de 3 min. após ativar a função).

Pressionando este botão, o descanso das pernas irá subir lentamente, parando ao
soltá-lo.
Pressionando este botão, o descanso das pernas irá descer lentamente, parando
ao soltá-lo.
Pressionando este botão, o encosto irá subir lentamente, parando ao soltá-lo.

Ajuste do
Encosto

Pressionando este botão, o encosto irá descer lentamente, parando ao soltá-lo.
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Gravidade
Zero

GRAVIDADE
ZERO

Pressione este botão para ajustar o ângulo da posição de Gravidade Zero.

04. Desligando o fornecimento de energia de toda a unidade.
1) Para desligar a poltrona e parar a massagem pressione o botão desligar, o encosto e apoio para os pés
irão retornar à posição inicial automaticamente, nesse meio tempo as configurações de massagem
poderão ser gravadas na memória. Quando terminar o tempo de massagem programado, todas a funções
de massagem serão finalizadas e as configurações de massagem poderão ser gravadas na memória, o
encosto e o apoio para os pés não irão retornar à posição inicial.
2) Função de memória: Ao término do tempo de massagem ou ao pressionar o botão desligar, o visor do
painel de controle irá mostrar "Memory", lembrado que as configurações de massagem poderão ser
gravadas, pressione o botão de memória Parte Superior/M1 ou Parte Inferior/M2 para armazenar a
configuração atual da massagem, o display mostrará o status de memória correspondente.
3) Desligue o fornecimento de energia da poltrona.

Posição do interruptor

ATENÇÃO

Método para desligar a fonte de alimentação

Projetado com um interruptor de segurança na caixa da
fonte de alimentação, se houver uma forte pressão sobre a
caixa de alimentação o encosto irá parar de reclinar,
evitando que a pessoa que estiver utilizando se machuque.

05. Desmontagem dos Painéis Laterais
Nota: Utilize este método somente se precisar desmontar os painéis laterais para passar a poltrona por
espaços apertados, como portas pequenas. Não desmonte os painéis laterais sem necessidade.
Ÿ Abra a caixa da poltrona e retire o descanso das pernas de cima da poltrona. (Figura 01)
Ÿ Remova a almofada do encosto (Nota: Certifique-se que o cabo das unidades de aquecimento foram
desconectados antes de remover a almofada do encosto). (Figura 02)

(Figura 01)

(Figura 02)
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Ÿ Abra completamente o zíper do tecido que fica acima dos roletes massageadores, solte do encosto e

coloque sobre o topo da poltrona. (Nota: Lembre-se de evitar que o tecido se suje ou rasgue). (Figura 03)
Ÿ Puxe a tampa do encaixe do descanso das pernas para continuar a desmontagem. (Figura 04)

Puxe

(Figura 03)

(Figura 04)

Ÿ Solte os oito parafusos da frente da placa de proteção (Não é necessário soltar os quatro parafusos na

parte inferior). (Figura 05)
Ÿ Abra a parte frontal da placa de proteção, desconecte os conectores do tubo de ar e do cabo de energia

do painel lateral. (Figura 06)

(Figura 05)

(Figura 06)

Ÿ Solte o parafuso inferior da parte dianteira do painel lateral. (Nota: O parafuso está ao lado da estrutura

de aço). (Figura 07)
Ÿ Solte o parafuso superior da parte dianteira do painel lateral. (Nota: Tenha cuidado para não perder o

bloco de plástico para fixação). (Figura 08)

(Figura 07)

(Figura 08)
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Ÿ Solte o parafuso da parte traseira do painel lateral (Nota: Você encontrará mais facilmente se remover

completamente o zíper do tecido que fica acima dos roletes massageadores). (Figura 09)
Ÿ Delicadamente levante o painel lateral pela parte inferior pra desencaixar. (Figura 10)

(Figura 09)

(Figura 10)

Ÿ Delicadamente puxe para frente para desencaixar a parte traseira da tampa plástica da poltrona, em

seguida, levante a parte traseira do painel lateral para desencaixar. (Figura 11)
Ÿ Desconecte os conectores do tubo de ar da parte superior do painel lateral (Figura 12), para removê-lo

completamente.

(Figura 11)

(Figura 12)

06. Instalação dos Painéis Laterais
Ÿ Encaixe os conectores do tubo de ar na parte inferior do painel lateral. (Figura 01)
Ÿ Coloque o tubo de ar e cabo de alimentação sob a estrutura de aço (evite que o tubo de ar fique preso).

(Figura 02)

(Figura 01)

(Figura 02)
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Ÿ Encaixe a parte inferior do painel lateral na estrutura de aço (Note que existem dois lugares para

encaixar, encaixe no de cima). (Figura 03)
Ÿ Encaixe a parte de trás do painel lateral na tampa plástica da poltrona. (Figura 04)

(Figura 03)

(Figura 04)

Ÿ Encaixe a parte de trás do painel lateral na estrutura de aço e trave. (Figura 05)
Ÿ Cuidadosamente, empurre o apoio de braço para baixo, verifique se o gancho ficou bem encaixado.

(Figura 06)

(Figura 05)

(Figura 06)

Ÿ Coloque o bloco de plástico para fixação entre o painel lateral e o encaixe do descanso das pernas, em

seguida, aperte os parafusos superior e inferior. (Figura 07)
Ÿ Solte o parafuso da parte traseira do painel lateral. (Figura 08)

(Figura 07)

(Figura 08)
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Ÿ Encaixe os conectores dos tubos de ar e do cabo de alimentação (Nota: Há cores indicadoras nos tubos

de ar e os conectores dos cabos são de tamanhos diferentes para facilitar a montagem). (Figura 09)
Ÿ Puxe os tubos de ar do descanso das pernas e o cabo de alimentação através do orifício da placa de

proteção, em seguida, aperte os quatro parafusos para fixar a placa. (Figura 10)

(Figura 09)

(Figura 10)

Ÿ Feche completamente o zíper do tecido que fica acima dos roletes massageadores. (Figura 11)
Ÿ Encaixe os conectores do cabo das unidades de aquecimento da almofada do encosto e prenda no velcro

do encosto. (Figura 12)

(Figura 11)

(Figura 12)

Ÿ Coloque a tampa do encaixe do descanso das pernas como mostra na figura, empurrando para cima para

encaixar (Nota: Mantenha a tampa bem justa na lateral), a instalação do painel lateral está completa.
(Figura 13)
Empurre

(Figura 13)
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07. Instalação do Descanso das Pernas.
Ÿ Instale o eixo de rotação no eixo fixo da panturrilha, alinhe os oríficios de ambos os eixos e trave com o
pino em forma de "R". (Figura 01)
Ÿ Após alinhar os eixos fixos, encaixe o descanso das pernas. (Figura 02).

(Figura 01)

(Figura 02)

Ÿ Conecte os pinos em forma de "R", em ambos os lados do descanso das pernas. (Figura 03)
Ÿ A montagem do descanso das pernas está terminado. (Figura 04)

(Figura 03)

(Figura 04)

NOTA
Não aplicar pressão quando a poltrona estiver com o descanso das pernas elevado, para evitar
acidentes e danos à poltrona. (Figura 01)
Assegure-se que os roletes massageadores não estejam estacionados no assento da poltrona, para
evitar desconforto ao sentar-se. (Figura 02)

(Figura 01)

(Figura 02)
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08. Montagem da almofada do encosto e almofada da cabeça.
O uso da almofada pode reduzir o efeito da massagem nos ombros e pescoço, ficando a critério do usuário
utilizá-la ou não (recomendamos a sua utilização).
(1) A parte traseira das almofadas conecta-se através de zíper.
(2) A almofada de cabeça é conectada através de velcro.

Zíper

(1)

Velcro

(2)

09. Proteção para o piso.
Deixar as poltronas de massagem pesadas no piso de madeira por muito tempo pode danificá-lo. Coloque
um tapete ou outro tipo de proteção para evitar esse dano.
Cuidado: Não mova as poltronas com suas rodas no piso de madeira, piso áspero ou em espaço limitado. A
poltrona deve ser levantada por duas pessoas.
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10. Movimentando a poltrona de massagem.
Certifique-se de que os cabos não estão no seu caminho antes de inclinar a poltrona de massagem até que
o centro de gravidade esteja apoiado nas rodinhas. Em seguida, puxe a cadeira para a frente ou para trás
conforme desejar.

NOTA
Antes de movimentar a poltrona, desconecte primeiro o plugue de energia da tomada e depois o
painel de controle do conector da poltrona.
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Descrição
Modelo
Tensão de Entrada
Potência Máxima
Tempo de Operação
Estrutura de Segurança

Poltrona de Massagem
Unique
110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz
150W
20 minutos
Classe I

18

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

