
Alterações de Funcionamento

   Problema         Provável Causa  O Quê Fazer

O massageador 
não funciona.

O plugue não está 
bem conectado à 
tomada.

Reinsira o plugue na 
tomada (verificando a 
voltagem de ambos).

O botão de seleção 
de função está com 
mau contato.

Mova o botão para 
cima e para baixo 
para testar o seu 
funcionamento.

O ruído do 
massageador 
ficou mais alto 
durante o uso 
do mesmo.

Tempo de uso 
consecutivo muito 
longo.

Desligue o 
massageador e o 
deixe sem uso por 
30 minutos

Se algum imprevisto ocorrer durante o funcionamento do Massageador 
Pessoal PowerPro G-TECH, por favor, olhe no quadro abaixo:

Especificações Técnicas

Tensão Nominal (Voltagem): 110 V ou 220 V

Freqüência Nominal: 50Hz

Potência Nominal de Saída: 28W

Dimensões:  48 cm x 20,5cm x 20 cm

Peso: 2 Kg
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Instruções de Uso

Atenção: Antes de utilizar o massageador Pessoal PowerPro G-TECH certifique-se 
de que o botão de seleção de função do mesmo encontra-se na posição desligado 
(voltado para baixo) e antes de conectar o plugue a tomada, verifique se as voltagens 
de ambos são compatíveis, pois a utilização de tomada com voltagem diferente da 
indicada no plugue invalida a garantia e pode causar dano ou mau funcionamento 
ao aparelho.

1 - Conecte o plugue na tomada e gire o botão de intensidade de massagem no 
sentido horário ajustando assim a velocidade de vibração desejada. Neste momento 
a luz de massagem automaticamente se acenderá.
 
2 - Pode-se aliar a massagem ao calor, para isso empurre o botão de seleção de 
função para  baixo, e a luz de aquecimento se acenderá.  Esta função pode  ser 
utilizada sem a massagem, para isso gire o botão de intensidade de massagem no 
sentido anti-horário até que a vibração do massageador termine e a luz de massagem 
se apague.

3 - Pode-se aliar a massagem a luz infravermelha, para isso empurre o botão de seleção 
para cima, e a luz infravermelha se acenderá. Esta função pode ser utilizada sem a 
massagem, para isso gire o botão de intensidade de massagem no sentido anti-horário 
até que a vibração do massageador termine e a luz de massagem se apague.
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Descrição do Massageador

Luz infravermelha

Luz de massagem

Luz de aquecimento

Botão de
seleção de 
função

Botão de
intensidade
de massagem

Saída de
ar quenteFio

Cabeça dupla
de massagem

Ventilação

Cabo antiderrapante

Luz infravermelha

Cabeça dupla de massagem

Desligado
(no meio)

Luz de
Aquecimento
(para baixo)

Infravermelho
(para cima)
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Avisos Importantes

1 - Retire o plugue do Massageador Pessoal PowerPro G-Tech da tomada 
sempre que não for utilizá-lo.
2 - Não segure o massageador pelo fio, segure-o sempre no cabo e 
mantenha-o longe de superfícies aquecidas e/ou pontudas.
3 - Desligue o Massageador Pessoal Power Pro G-Tech sempre que não for 
utilizá-lo.
4 - Evite deixar o massageador em funcionamento constante por mais de 
20 minutos (sob o risco de superaquecimento do mesmo), caso deseje se 
massagear por mais tempo faça uma pausa desligando-o e religando-o 
após uns 30 minutos de repouso.
5 - Evite deixar o massageador em contato diretamente com cobertores, 
colchões e etc para que as frestas de ventilação não sejam bloqueadas e 
cause superaquecimento do mesmo. Tome cuidado especial também com 
o bloqueio causado por cabelos!
6 – Não utilize o massageador próximo a combustíveis e a fontes de calor.
7 - Não utilize o massageador durante o banho ou no banheiro.
8- Não utilize o massageador sobre o corpo molhado. Assim como não o 
utilize se estiver com as mãos molhadas.
9 - Não molhe, mergulhe, lave ou deixe cair água ou outro líquido qualquer 
no massageador. Em caso de acidentalmente ter caído algum líquido ou 
água no massageador, pare imediatamente o uso do mesmo.
10- A utilização do Massageador Pessoal PowerPro G-Tech por crianças, 
idosos e pessoas com necessidades especiais deve ser sempre feito com 
acompanhamento. Observação: O uso deste massageador não é 
indicado para crianças com idade abaixo de 12 anos e por mulheres 
grávidas.
11 - A massagem promovida pelo Massageador Pessoal PowerPro G-Tech 
deve ser uma sensação confortável para o usuário. Interrompa o uso deste 
caso sinta dor ou desconforto ao utilizar o aparelho e entre em contato 
com seu médico;
12 - Não o utilize em locais onde aerossóis estão sendo utilizados.
13 - Não utilize o massageador em partes do corpo sensíveis, lesadas (com 
ferimentos ou queimaduras), com varizes, com baixa circulação sanguínea, 
anestesiadas ou sem sensação de tato.
14 - Siga estritamente as instruções de uso contidas neste manual e 
não utilize o Massageador Pessoal PowerPro G-Tech de qualquer forma 
não descrita neste manual (tais como utilizar acessórios não fornecidos 
pelo fabricante, inserir objetos , inserir as mãos  ou abri-lo) sob risco de 
acidentes e da perda da garantia.

Manual de Instruções 
Massageador Pessoal PowerPro G-TECH

Introdução

O Massageador Pessoal PowerPro G-TECH utiliza os princípios da alta frequência 
de vibração, da luz de aquecimento (através de saída de ar quente), da luz 
infravermelha e o design ergonômico para  promover massagem relaxante e  
revigorante ao seu usuário e também auxilia no alívio de:

• dores causadas pelo cansaço muscular e por esforços;

• espasmos nos ombros causados por dor no pescoço;

• dores causadas pela má circulação, pois auxilia na melhoria da mesma;

Abrangendo uma área maior do seu corpo, a dupla cabeça de massagem 
combina suavidade e vigor com facilidade no manuseio e baixo ruído.
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Manutenção e Limpeza

1 - Guarde o Massageador Pessoal PowerPro G-Tech em local seco, e com baixas 
temperaturas, distante de objetos perfuro-cortantes, ao abrigo de sol e poeira e longe 
do alcance de crianças.

2 - Certifique-se de que o massageador Pessoal Power Pro está desligado e 
desconectado da tomada antes de limpá-lo.

3 - Limpe-o apenas com pano macio seco NUNCA use desinfetantes, detergentes ou 
outras soluções de limpeza;

4 - JAMAIS tente consertar o massageador por conta própria. Pois qualquer abertura 
desautorizada do mesmo invalidará o direito à garantia.

5 - Periodicamente cheque o fio do Massageador Pessoal PowerPro G-TECH e veja 
se ele está íntegro. Caso ele esteja enrolando estique-o e mantenha assim para 
prevenção de quebras.

Termo de Garantia

O Massageador Pessoal PowerPro G-Tech — tem garantia de um ano a 
contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será 
válida mediante apresentação de nota fiscal com data de compra, nome 
referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano 
não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes
têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega 
efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados 
por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de 
manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações 
feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do 
Massageador Pessoal PowerPro G-Tech invalidará esta garantia; não existem 
componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. 
Danos causados por pane elétrica ou utilização de tomadas com voltagem 
diferente da especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A 
garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos 
provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não 
identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o Massageador 
Pessoal PowerPro G-Tech defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. 
Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante após análise técnica. 
Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o mesmo. 
Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de 
uso será cobrado à parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo 
de garantia.
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Importado por:

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L 
Vila São Sebastião - Duque de Caxias - RJ • CEP: 25055-009

CNPJ: 06.105.362/0001-23
              Suporte: 0800 052 1600 • Comercial: 21 2126 1600

E-mail: sac@accumed.com.br
Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão CRQ3ªReg.:03212320

Fabricado na China
Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos.
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