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           AVISO A operação inadequada pode causar ferimentos aos usuários.

           CUIDADO A operação inadequada pode causar lesões aos usuários ou danos ao produto.

           

OBRIGATÓRIO

Recomendamos que aqueles com qualquer uma das seguintes condições consultem um 
médico antes de usar.
Pessoas que usem instrumentos médicos eletrônicos embutidos no corpo, como marca-passo 
cardíaco, etc.
Pessoas sob tratamento médico, especialmente aqueles que se sentem desconfortáveis.
Pacientes com tumores malignos, pacientes com doença cardíaca, pacientes agudos.
Mulheres grávidas ou durante o ciclo menstrual.
Pessoas com osteoporose ou fratura na coluna.
Pessoas com doença de pele ou cujas peles estão lesionadas.
Pessoas com temperatura corporal superior a 38 graus (fase febril).

           

PROIBIDO

A supervisão é obrigatória quando o produto for usado por crianças com deficiência 
intelectual.
Não permita que crianças brinquem com o produto.
Não permita que mais de uma pessoa use este produto por vez.
Não danifique, processe, dobre excessivamente, puxe com força, torça ou dê nó no cabo de 
alimentação.
Não use o produto quando o cabo de alimentação estiver danificado.
Não permita que os menores usem o produto.

Proibido. Instruções específicas serão indicadas nos desenhos do diagrama (por exemplo, os desenhos da 
esquerda significam que a desmontagem não é permitida).

Instruções específicas obrigatórias serão indicadas nos desenhos do diagrama (por exemplo, os desenhos 
à esquerda significam desconectar o plugue de alimentação).
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NÃO DESMONTE

Qualquer outra pessoa, exceto pessoal de manutenção especificado por nossa empresa, não 
deve desmontar, fazer a manutenção ou reformar este produto. Se houver algum problema, 
entre em contato com o revendedor local imediatamente.

           

OBRIGATÓRIO

Não use este produto continuamente por mais de 15 minutos.
Não coloque objetos pesados sobre o produto.
O tempo de trabalho padrão do produto é de 15 minutos.
Por favor, não cubra o produto com cobertor ou travesseiro quando ele for usado, para evitar 
que o usuário seja queimado ou cause um incêndio.
Por favor, não fique em pé no produto para evitar qualquer falha.
Não opere o controlador com as mãos molhadas.
Não deixe o produto ao ar livre.
É proibido mergulhar todo o produto em água ou outro líquido durante a limpeza.
Se o produto for movido de um lugar de baixa temperatura para um local mais quente, é 
aconselhável usá-lo uma hora depois para evitar a falha da função causada pela condensação 
de vapor.
Não use este produto junto com outros equipamentos terapêuticos.
Pessoas insensíveis ao calor devem ser acompanhadas por outra pessoa ao usar este produto.
Não use este produto para tratamento médico.
Por favor, pare de usar este produto imediatamente se encontrar alguma situação anormal 
(como fumaça ou cheiro peculiar) durante o uso.
Por favor, use a fonte de alimentação apenas com tensão nominal.
Por favor, verifique o produto antes de usar. Se algum dano for encontrado, entre em contato 
com o revendedor para reparar imediatamente.
Não use este produto em ambiente úmido para evitar choque elétrico.
Durante o uso, caso sinta algum desconforto, por favor, pare de usar o produto imediatamente 
e, em seguida, consulte o seu médico.
Depois do uso, por favor, interrompa a fonte de energia.

PROIBIDO

Não use o produto dentro de meia hora após a refeição.
Não durma durante o funcionamento do produto.
Não use o produto depois de ter ingerido bebidas alcoólicas ou ciente de qualquer 
anormalidade em seu corpo.
Não use relógio, pulseira e não coloque celular, chaves e outros objetos de valor em sua 
jaqueta quando usar o produto.
Não use gasolina, detergente concentrado e sprays ou borrife pesticidas para limpeza.
Não coloque o produto próximo de combustível.
Não fume ao usar o produto para evitar fogo perto da área inflamável.
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Massagem no Pescoço

Massagem nas Costas

Modos

Shiatsu

Vibração

Aquecer o 
pescoço

Aquecer as
costas

Pressão

Em cima Em baixo
Completo

Ajustar largura

Pontual

Subir

ReversivoPositivo

Abaixar
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• Por favor, verifique se o produto está danificado ou não antes de usar.
• Por favor, coloque o produto no chão plano.
• Conecte o plugue do adaptador de energia com o conector de energia do produto e
• Coloque o conector em tomada AC 100V-240V.
• Depois de conectar a energia, pressione o botão liga/desliga para entrar no modo de espera e 
pressione o botão de função na função de massagem.
• Após o uso, desligue o interruptor de energia e retire o plugue da tomada.

Plugue de alimentação

CONECTOR DC

        ATENÇÃO
• Tempo de 5 min, 10 min, 15 min (o tempo padrão da máquina é 15 min).
• A máquina desligará automaticamente após 15 minutos. Para uso posterior, pressione a tecla 
de função correspondente.
• Não fique sobre este produto ou coloque-o na cama para usar.
• Ao mover o produto, não puxe o cabo diretamente nem arraste o produto, para evitar danos.
• Após o uso, por favor, guarde bem o produto e não deixe crianças se aproximarem, para evitar 
lesões.

MANUTENÇÃO
1. Limpeza
• Antes de limpar, verifique se a fonte de alimentação está desligada e se o plugue foi retirado 
da tomada.
• Use um pano macio para limpar a superfície do produto e do controle.
• Use um pano com detergente de limpeza para limpar a unidade principal da cadeira de 
massagem e, em seguida, use um pano seco e macio para secá-la.
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       ATENÇÃO
• Não puxe o plugue de alimentação com a mão molhada.
• Não use produtos de lavagem com água, não borrife água ou outros líquidos no interior do 
produto.
• Não use detergente de limpeza corrosivo, como produtos químicos ou diluentes, para limpar a 
cadeira de massagem, caso contrário, a cor do estofamento desbota ou a cadeira de massagem 
pode rachar ou ser corroída.
• Não use ferro de passar nos estofos.
• Quando o produto estiver molhado, não retire a tampa do tecido, deixe o produto secar 
naturalmente.

2. Manutenção
• Antes de limpar, verifique se a fonte de alimentação está desligada e se o plugue foi retirado 
da tomada.
• Remova a poeira. Mantenha a cadeira de massagem limpa e longe de lugares úmidos.
• Se a cadeira de massagem não for usada por um longo período de tempo, por favor, cubra a 
cadeira de massagem com uma capa à prova de poeira (pelo consumidor).

        ATENÇÃO
Não armazene o produto sob luz solar direta ou em locais de alta temperatura. Isso pode fazer 
com que a cor dos estofos desapareça.

Gentilmente lembrando
Por favor, verifique se existe algum dos sintomas abaixo quando o produto estiver em uso diário:
• Cheiro de queimado.
• Toque no fio, às vezes a energia está ligada, às vezes a energia está desligada.
• O cabo de força aquece.
• Outras anormalidades.

       ATENÇÃO 
• Se alguma das anomalias acima mencionadas existir, por favor, pare de usar o produto para 
evitar que aconteça um acidente.
• Desligue a fonte de alimentação e retire o plugue, e entre em contato com o revendedor local 
ou entre em contato conosco.
• Não desmonte o produto para consertar.
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Nº Sintoma Possível causa Solução

1 Há um barulho tinindo 
durante o movimento.

Isso é perfeitamente normal 
causado pelo funcionamento 
do produto.

É normal e não precisa de conserto.

2 O massageador de pés não 
pode ser iniciado.

O plugue de alimentação está 
solto.

O interruptor de alimentação 
não está ligado.

Insira o plugue na tomada com firmeza.

Ligue o interruptor de alimentação.

3 Parada durante o uso. O tempo de trabalho padrão 
foi alcançado.

Reutilize 30 minutos depois.

Queremos muito ouvir você!
CRM (Central de Relacionamento Multilaser)

11 3198.0004
Cobertura para todo o Brasil

Fale conosco via WhatsApp!
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