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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 produto 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 

 

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; 

- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e 

qualificados, para evitar assim situações de risco; 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]] 

 

 

 

 

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. 

Nunca mergulhe o aparelho ou o adaptador em água ou qualquer outro fluído. Não o enxague sob a 

torneira. 

Importante: não utilize escovas, produtos de limpeza agressivos como gasolina, diluentes ou álcool. 

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 

 Gestante 

 Flebite 

 Diabetes 

 Trombose  

 Doenças cardíacas 

 Feridas 

 Inflamações 

 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.   
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Aguarde até que o massageador esteja completamente seco antes de usa-lo novamente. 

3. MODO DE USAR  

 

A) Sugestão de Uso  

1. Coloque o assento massageador no sofá, cadeira, poltrona ou banco de carro. Utilize as tiras 

elásticas para fixar o assento no local desejado. 

2. Conecte a fonte de energia ou adaptador de carro. 

3. Ligue o assento pressionando o botão Power  (liga/desliga).  

Obs.: Para primeira utilização, o mecanismo de massagem desloca-se automaticamente para a posição mais 

baixa antes de iniciar um programa de massagem. O mecanismo voltará sempre a esta posição mais baixa após 

o desligamento. Se a energia elétrica for interrompida, o mecanismo voltara a posição mais baixa quando a 

energia for restabelecida. 

4. Para iniciar a massagem escolha o local: completa, parte superior ou parte inferior. 

5. Para acionar ou desligar a função aquecimento, pressione no controle remoto “Aquecimento”. 

6. Para acionar a função vibração, pressione no controle remoto “vibração”. Para alterar a intensidade 

basta pressionar novamente. Pressionando 3 vezes a função desliga. 

7. É possível também controlar o tempo de massagem pelo timer 5/10/15 minutos. 

8. Pressione o botão Demo para uma demonstração rápida das funções do seu R18 Shiatsu Massage 

Seat, acompanhe pelo controle remoto as luzes LED que indicam as funções ativas. Uma vez concluído 

o programa, o massageador desliga automaticamente. 

 

4. DETALHES DO PRODUTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massageadores 

Vibração 

Adaptador para carro. 

Fonte de alimentação. 
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5 .  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Voltagem: Bivolt  

Potência: 18 W 

Dimensões: 62 x 28,5 x 46 cm 

Peso: 3,2 kg 

Garantia: 12 meses 

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.  

 

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE 

PRODUTO.  

 

Atendimento ao consumidor: 

www.relaxmedic.com.br 

suporte@relaxmedic.com.br 

Tel.: (11) 3393-3688 

 

 

 

*Os motores e a função de aquecimento podem ter a posição alterada sem aviso prévio 
Controle 


