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Apresentação:
Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!
Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para
proporcionar bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.
Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde portáteis a massageadores para aéreas
específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.
A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e
de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.
Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!
Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias
para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS
O Bug Trap é completamente seguro. Entretanto, como todos os dispositivos elétricos, siga as
instruções antes de usá-lo. A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente
sua vida útil;
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo
ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue
da tomada de energia elétrica;
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- O Bug Trap é somente para uso interno.
- Não insira objetos de metal nas grades de ar para evitar choque elétrico;
- O produto não deve ser utilizado em locais onde possam existir vapores inflamáveis ou pó explosivo.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e
qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais
ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas
ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

IMPORTANTE:
- Sempre desconecte a unidade da tomada antes de limpa-la.
- Nunca manuseie um aparelho elétrico sem usar calçados emborrachados.
- Em caso de relâmpagos desconecte o aparelho da tomada.
- Se molhado, certifique-se que o aparelho esteja completamente seco antes de religalo.
- Se alguns dos fios da grade dobrarem-se ou juntarem-se desconecte a unidade da
tomada e separe estes fios. A unidade não pode funcionar quando os fios da grade
estiverem juntos.
- Após o aparelho ser desconectado da tomada, ele reserva nos fios da grade uma
pequena carga de energia elétrica que pode ser descarregada encostando levemente
uma chave de fenda com cabo isolado.
- Tenha certeza da tensão elétrica do local onde o aparelho for instalado (127V ou 220V).
- O uso da tensão incorreta pode prejudicar o funcionamento ou até mesmo inutilizalo.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças. Para obter melhores resultados
com os insetos e manter a segurança das crianças e animais de estimação, coloque o
aparelho a uma altura aproximada de 2 metros.
- Não é adequada a utilização em celeiros, estábulos ou locais similares.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um agente
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam
brincando com o aparelho.
2. LIMPEZA
Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada.
Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a
limpeza.
Para limpeza interna:
- Retire a bandeja coletora, atrás do aparelho e jogue fora os insetos.
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- Retire a grade de proteção do aparelho para limpar;
- Com um pincel apropriado, limpe a grade interna.
- Recoloque os componentes e retorne o aparelho ao uso.
Importante: faça essa limpeza 1 vez por semana.

3. MODO DE USAR
Uso exclusivo para ambientes fechados.
- Conecte o aparelho na tomada.
- Ligue e deixe funcionando no local desejado.
O mosquito será atraído pela luz interna.
Ao se aproximar, será sugado para o interior do produto onde irá receber o choque elétrico.
Área de atuação: aproximadamente 20m²
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4. DETALHES DO PRODUTO
Painel eletrônico

5.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 23 x 12 x 21,5 cm
Alimentação: 127 V ou 220 V (não é bivolt)
Frequência: 60 Hz
Peso: 0,77 kg
Certificação INMETRO: BRA-CERT171101846-01
Cuidado: Alta tensão
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6.

TERMOS DE GARANTIA

Garantia: 03 meses, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro
adquirente, sendo os 03 (três) primeiros meses de garantia legal.
Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da
existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do
produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente
informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e
acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.
Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.
A garantia perde o efeito caso:
- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual
de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou
consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.
Este produto apresenta uma vida útil de 2 a 3 anos, referente ao tempo médio de operação esperada
para o mesmo.
A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE
PRODUTO.
Atendimento ao consumidor:
www.gruporelaxmedic.com.br
contato@gruporelaxmedic.com.br
Tel.: (11) 3393-3688

