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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!
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 produto podem aumentar efetivamente sua vida útil.
- 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.
- 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;
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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).
- 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
 Doenças cardíacas
 ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e
sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante
não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA
Antes de efetuar a limpeza do seu massageador, desligue o aparelho e retire-o da tomada.
Recomendamos que seja utilizado somente um pano seco para a limpeza. Na parte interna plastificada,
use um pano úmido.

3. MODO DE USAR
O massageador pode ser utilizado conectado na tomada ou com pilhas.
a) Instalação das pilhas
Abra o compartimento na parte inferior do controle remoto e coloque as pilhas (4 pilhas AA).
Verifique se polaridade das pilhas estão corretas, conforme a imagem abaixo. Após colocar as
pilhas, feche o compartimento.
Quando o indicador de tempo do controle começar a piscar, indica que as pilhas estão fracas
e precisam ser trocadas.
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b) Uso com energia elétrica.
Verifique se o controle está SEM as pilhas. Para usar o massageador ligado na energia elétrica,
seu massageador precisar estar sem pilhas. Conecte o plug no controle e conecte o adaptador
na tomada. Esse produto é bivolt!

A) Sugestão de Uso
IMPORTANTE
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- Não solte o velcro do massageador durante o uso, isso pode afetar as funções do produto.
Faça isso apenas se sentir algum desconforto durante o uso.
- Verifique se as mangueiras de ar não estão dobradas durante o uso
- Não cubra o massageador durante o uso
- Verifique se as mangueiras estão bem presas no controle
- Não fique em pé enquanto estiver usando o massageador
COMO VESTIR AS BOTAS
Sugerimos que vista as botas sem utilizar meias ou calças cumpridas para evitar que a pressão
de ar machuque as pernas e pés ou danifique o produto.
Na parte superior de cada bota, verifique na etiqueta, qual a bota correta para cada perna. R
para direita e L para esquerda.
Para vestir as botas, coloque as pernas na horizontal e ajuste o velcro de forma que fique
confortável.
Durante a massagem, mantenha as pernas na horizontal para ter uma melhor sensação de
relaxamento.
Conecte as mangueiras de ar no controle e nas botas. Verifique se a mangueira está conectada
na saída do controle R na bota R e na saída L na bota L.
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COMO USAR O CONTROLE
ON/OFF: use o botão para iniciar a massagem. Ao ligar o massageador iniciará a massagem no modo
1 de massagem, com intensidade 2 e timer de 10 minutos. Aperte novamente o botão para desligar.
TIMER: aperte o botão para selecionar o tempo de massagem entre 5, 10 e 15. Após o terminar o
período de massagem selecionado, o massageador desligará automaticamente.
Sugerimos que seja feita massagem de até 15 minutos. Após esse período você poderá sentir
desconforto no local massageado.
MODO DE MASSAGEM: use esse botão para selecionar entre 3 tipos de massagem:
Modo 1: massagem de alta pressão rápida (pé esquerdo e panturrilha, pé direito e panturrilha juntos)
Modo 2: massagem de alta pressão lenta (pé esquerdo e panturrilha, pé direito e panturrilha juntos)
Modo 3: massagem de alta pressão lenta (pé esquerdo e panturrilha direita e depois pé direito e
panturrilha esquerda)
INTENSIDADE: aperte para ajustar a intensidade da pressão de ar. Selecione 1 para suave, 2 para
média e 3 para intensa.
Depois que este produto for usado e desligado, desconecte as mangueiras de ar do controle
desinflar as botas. É necessário cerca de 1 minuto para todo ar sair. Em seguida, tire as botas e
dobre-as para o próximo uso. Se este produto não for usado para o tempo de registro, retire as
pilhas para evitar danos ao produto.
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4. DETALHES DO PRODUTO

FALHA
Falha no produto

Falha nos air bags

CAUSA
Confira se as pilhas estão
colocadas corretamente
Confira se as pilhas estão
carregadas
Confira se o adaptador de
energia
está
conectado
corretamente
Confira se as mangueiras de ar
estão
conectadas
corretamente no controle

O QUE FAZER
Instale as pilhas corretamente
de acordo com o manual de
instruções
Substitua por pilhas novas
Conecte
corretamente
adaptador

o

Conecte corretamente
mangueiras de ar.

as
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5.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 32 x 14,5 x 19 cm
Peso: 1,52 kg
Frequência: 60 Hz
Alimentação: Bivolt ou 4 Pilhas AA
Garantia: 1 ano

6.

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.
Este produto apresenta uma vida útil de 3- 5 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
suporte@gruporelaxmedic.com.br
Tel.: (11) 3393-3688

