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INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA 

Leia atentamente este manual de instruções. 

• Se você sentir qualquer desconforto anormal durante a utilização deste produto, desligue o 
massageador e não use o produto. Consulte seu médico. 

• Use este aparelho somente para a finalidade descrita neste manual. 

• Não use acessórios não recomendados pelo fabricante. 

• Nunca use este produto se ele não estiver funcionando corretamente. 

• Nunca coloque objetos nas aberturas do aparelho. 

• Não massageie áreas do corpo que estiverem inchadas, inflamadas ou cobertas com erupções 
cutâneas. 

• Não use este produto em caso de ruído anormal. 

• Este aparelho não foi projetado para uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 
supervisão ou instruções sobre o uso do produto de uma pessoa responsável pela sua segurança. 
Crianças deverão ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto. 

• Não massageie perto dos olhos ou outras partes do corpo com pele altamente sensível. 

• Respeite a polaridade durante a colação das pilhas. 

• Certifique-se de que as pilhas e/ou o massageador não estão superaquecidos. 

• Retire as pilhas do massageador se você não for usá-lo por um longo período. 

• Este massageador foi projetado para uso na água, não mergulhe este aparelho em qualquer outro 
líquido. 

• Uso doméstico. Sem fins terapêuticos. 

• Antes de usar, verifique se o compartimento de pilhas está devidamente fechado. 

 

Pessoas em tratamento médico e as pessoas nas condições abaixo deverão consultar 

um médico antes de usar este aparelho: 

• Pessoas que tiveram lesões musculares no passado, pessoas com insensibilidade em seu corpo. 

• Pessoas com problemas nos ossos, tais como osteoporose. 

• Pessoas com problemas circulatórios (doença cardíaca, angiopatia, hipertensão, etc.). 

• Pessoas com problemas no trato respiratório. 

• Pessoas que usam aparelhos médicos eletrônicos implantados em seu corpo. 

• Pessoas com tumores malignos. 

• Pessoas com sintomas de problemas circulatórios (trombose, aneurisma grave, varizes crônicas, etc.), 
dermatite ou doenças de pele infecciosas. 

• Pessoas com problemas sensoriais devido a um problema circulatório periférico avançado, tais como 
aqueles resultantes da diabete. 

• Pessoas com febre (38˚C ou mais) devido a uma doença. 

• Mulheres grávidas ou que acreditem estar grávidas ou em menstruação. 

• Pessoas que sintam desconforto físico e devam descansar. 

 

                                          

Antes da primeira 

utilização gire a parte 

superior da estrutura do 

massageador no sentido 

anti-horário conforme 

ilustrado na figura à 

direita e para soltá-la 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

 

 

 

 

Coloque três pilhas conforme indicado na 

figura à esquerda. Respeite a polaridade  

(+/-) durante a colocação das pilhas. 
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Acople a parte superior da estrutura do 

aparelho na parte inferior e gire-a no 

sentido horário até as duas setas nas 

partes superior e inferior 

corresponderem (ver a figura à 

esquerda). 
 

 

 

Escolha um lado do acessório: 

• O lado da bucha para esfoliação e limpeza profunda; 

• O lado de tecido para limpeza de pele macia e suave. 

Coloque o acessório no massageador conforme 

ilustrado na figura à direita. Ligue o massageador 

pressionando o botão "On/Off" ("Ligar/Desligar"). Para 

desligar o massageador pressione este botão mais uma 

vez. 
 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

O massageador 

não funciona 

As pilhas podem estar 
descarregadas 

Troque as pilhas 

As pilhas foram 
colocadas 
incorretamente 

Respeite a polaridade (+/-) 
durante a colação das pilhas 

 

CUIDADOS E MANUTENÇÃO 

Armazenamento 

• Guarde o massageador corporal em um lugar seguro. 

• Mantenha fora do alcance das crianças. 

• Evite o contato com bordas afiadas ou objetos pontiagudos uma vez que isto poderá danificar o 
tecido do acessório removível. 

Limpeza 

• Use um pano macio e úmido para limpar o aparelho. 

• Use uma escova macia para limpar as conexões e os contatos sujos. 

• Não use benzeno, tíner, álcool, solventes ou detergentes abrasivos para limpar o massageador. 

• Retire o acessório e lave-o com água quente. 

 Utilização 

• Não é permitido descartar pilhas e acumuladores no lixo doméstico. 

• Pilhas e acumuladores devem ser descartados em centros de reciclagem especiais. 

 

Especificações 

Nome do produto Mini Bath Massager 

Modelo RM-MM1109 

Dimensões  9 x 9 x 7 cm 

Peso 0,278 kg 

Alimentação  3 Pilhas AAA / 4,5V 

Acessório 

Lado de cima 

Lado de baixo 

100% de bucha 

80% de algodão 

20% de terilene 

Garantia 12 meses 

 
TERMOS DE GARANTIA  

Garantia: 12 meses, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, 
sendo os 03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual, 
concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações 
descritas no manual de instruções.  
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.  
A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.  
 
Atendimento ao consumidor: 
www.gruporelaxmedic.com.br 
suporte@gruporelaxmedic.com.br 
Tel.: (11) 3393-3688 

 


