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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 saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.  

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até 

produtos de beleza, higiene e fitness. 

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! 

 

O MASSAGEADOR ELÉTRICO DEEP THERAPY possui uma intensa massagem vibratória sem fio, que 

ajuda a aliviar a dor e rigidez muscular. Você pode usá-lo em casa, academia e escritório. 

 

- 6 acessórios de massagem diferentes (fornecendo tratamento direcionado para cada grupo 

muscular). 

- Massagem vibratória. 

- Sem fio. 

- Painel de Controle LCD: Tenha o controle de todas as funções apenas ao toque.  

- 20 velocidades variáveis. 

- Tecnologia de redução de ruído. 

 

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para 

operação e conservação do seu produto.  

1. CUIDADOS 

- A manutenção e os cuidados adequados do massageador podem aumentar efetivamente sua vida 

útil. 

- É apenas para adultos. Se você tiver ferimentos, não use este dispositivo. Por favor, consulte o seu 

médico antes de usá-lo. 

- Mantenha fora do alcance das crianças.  

- Ferimentos podem ocorrer independentemente da configuração do controle ou da pressão aplicada. 

Verifique as áreas tratadas com frequência e pare imediatamente ao primeiro sinal de dor ou 

desconforto. 

- Não mergulhe na água. Mantenha-o longe de líquidos ou fontes de calor. Mantenha a ventilação 

 livre de poeira e resíduos. 

- Não mergulhe na água nem permita que a água entre nos orifícios de ventilação do massageador. 

- Recarregue apenas com o carregador fornecido. 

- Não use o carregador fornecido para carregar outros produtos. 

- Examine cuidadosamente o dispositivo e a bateria antes de cada uso. 

- Nunca deixe o massageador em operação ou carregando sem vigilância. 

- Não remova os parafusos ou tente desmontar. 
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- Não opere continuamente por mais de 30 minutos. 

- Desconecte o carregador da bateria do dispositivo após o carregamento ou antes do uso. 

 

Perigo: Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio e lesões pessoais, este produto deve ser 

usado de acordo com as seguintes instruções. 

 

- Só pode ser utilizado em superfícies secas e limpas da pele do corpo e não pode ser utilizado em 

roupas. Pressione e aplique suavemente na pele. A duração de cada parte é de cerca de 60 segundos. 

- Use apenas nos tecidos moles do corpo sem causar dor ou desconforto. Não use o massageador na 

cabeça ou em qualquer parte dura ou desossada do corpo. 

- Utilize apenas a cabeça vibratória (acessório) que possa produzir os melhores resultados. 

- A contusão pode ser causada sob pressão moderada ou pressão normal. Por favor, verifique sempre 

a área que recebe fisioterapia. 

- Pare de usá-lo imediatamente quando houver qualquer sinal de dor ou desconforto. 

- Mantenha os dedos, cabelos ou outras partes do corpo afastados do eixo e da parte traseira da 

cabeça vibratória, pois podem ficar presos. 

- Não coloque nenhum objeto na ventilação do dispositivo. 

- Não derrube o dispositivo ou use-o incorretamente. 

- Nunca opere ou troque o dispositivo de maneira autônoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.  

- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, 

sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação. 

- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu 

corpo (olhos, rosto e ferimentos). Interrompa o uso caso sinta algum desconforto.  

- Somente para uso adulto.  

- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de 

usar o produto: 

• Com marca-passo 

• Flebite 

• Trombose  

• Gravidez 

• Diabetes (com complicações como neuropatia ou retina danificar) 

• Cirurgia recente, epilepsia ou enxaqueca, hérnia de disco, entre outros 

• Recente substituição de articulações ou DIU 

• Pinos ou placas de metal  

• Doenças cardíacas 

• ou desconforto.  

 

- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins 

terapêuticos. 

- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.   
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2. LIMPEZA 

 

Limpe o dispositivo com uma toalha úmida leve e depois limpe-o com um pano macio para 

armazenamento ou coloque-o na caixa fornecida quando viajar. 

3. MODO DE USAR  

 

• Acessório redondo pequeno: Para pequenos grupos musculares, como braços e panturrilhas. 

• Acessório de cabeça chata: Usado para ajudar a moldar os músculos do corpo. 

• Acessório em forma de U: Adequado para pescoço, coluna vertebral e tendões. 

• Acessório da cabeça cilíndrica: Adequado para impactar tecidos profundos, como meridianos, 

articulações, palmas e solas. 

• Acessório de bola grande: Adequado para grandes grupos musculares, como braços, costas, 

quadris, coxas e panturrilhas. 

• Acessório de cabeça almofadada: Diminuindo a vibração, para pessoas mais velhas. 

Massageie profundamente os músculos doloridos, use em todas as partes do corpo. 

 

Conectar o acessório ao massageador 

 

Escolha dentre os 6 acessórios de massagem personalizadas e conecte à pistola. Verifique se está 

realmente encaixado antes de ligar.  

 

Introdução ao Carregamento do Produto 

 

Carregue totalmente a máquina por 4/5 horas antes do primeiro uso ou depois de não usá-la por um 

longo tempo. 

 

1- Verifique se o adaptador de carregamento está conectado corretamente à base de carregamento 

(porta DC IN), empurre o interruptor para a posição “OFF” na parte inferior da máquina. 

2- Conecte o adaptador em uma tomada, a máquina estará carregando enquanto a luz verde estiver 

piscando. 

3- O adaptador depois de conectado ficará vermelho durante o carregamento. Após 4-5 horas, estará 

totalmente carregado e o indicador ficará verde. E a luz verde da máquina ficará acesa, sem piscar 

para indicar a carga total. 

4- Desconecte o carregamento do adaptador após a conclusão do carregamento. 
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5- Empurre o interruptor para a posição “ON” na parte inferior da máquina e o indicador acenderá. 

6- Pressione o botão “   ” para ativar a pistola de massagem. 

7- Configuração de velocidades: Pressione o botão “   ” para aumentar os níveis de velocidade, 

pressione o botão “   ” para diminuir os níveis de velocidade de 20 velocidades de massagem 

diferentes. Aplique lentamente e mova a máquina ao redor do corpo, depois ajuste para o estado mais 

confortável. 

8- Sugere-se usar a máquina por no máximo 15 minutos, a bateria pode durar no mínimo 2 horas. 

Pressione “   ” para desligar a máquina manualmente. 

9- Empurre o interruptor para a posição “OFF” na parte inferior da máquina para desligar e guardar a 

máquina na caixa de embalagem. 

 

 

Ao carregar 

 

- Antes de usá-lo pela primeira vez, carregue-o totalmente por 4/5 horas. 

- Durante o carregamento, conecte a extremidade do carregador de 25V fornecido à base de 

carregamento da bateria e, em seguida, conecte o cabo à tomada da parede. 

- A bateria pode ser carregada a qualquer momento e em qualquer nível. 

- Não é recomendável usar o dispositivo quando a bateria estiver com um nível inferior a 20%. 

- O tempo médio de operação do dispositivo é de seis horas, dependendo da velocidade e da pressão 

aplicada durante o uso. 

Interruptor 

LIGA/DESLIGA 
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4. DETALHES DO PRODUTO  

 

 
 

Configurações 

1. Botão liga / desliga 

2. Porta de carregamento DC 

3. Display de cristal líquido  

4. LED de frequência de 6 níveis (azul) 

5. Cabeça de vibração removível e substituível - ao remover a cabeça de vibração, apenas exerça sua 

força para puxá-la. 

6. Carregador de parede AC 

 

Especificações 

Frequência: 60 Hz 

Tensão nominal: 25 V 

Capacidade bateria de lítio removível: 2000mAh 

Níveis de velocidade- 20 níveis: 

• 1-7 nível: 1800r / min. 

• Nível 8-15: 2400r / min. 

• Nível 16-20: 3200r / min. 
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5 .  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Dimensões: 6,5 x 17 x 25 cm 

Peso: 1,0 kg 

Voltagem: Bivolt 

Potência: 80W 

Tempo de carregamento: 5 horas | Tempo de duração: 4 horas 

6.  TERMOS DE GARANTIA  

Este produto tem garantia de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, 

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 VALÍDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE 

PRODUTO.  

 

Atendimento ao consumidor: 

www.gruporelaxmedic.com.br  |  suporte@gruporelaxmedic.com.br 

Tel.: (11) 3393-3688 

http://www.gruporelaxmedic.com.br/

