MANUAL DO PRODUTO

Spa Music
cód. 5757

SPA MUSIC – cód. 7747
Conteúdo do Spa Music
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1. Etapas de Instalação
1）Abra a embalagem de papelão, conecte e aperte o tubo de água com o duchador. (Como a ilustração
2）Monte o interruptor como o diagrama de instalação abaixo. Coloque a tampa de metal sobre a tira de
plástico quadrado e o parafuso do hexágono interno no parafuso na tira de plástico quadrado através do
orifício da tampa. Finalmente feche o buraco com a tampa vermelha.
Ilustração 1

Duchador

Tubulação de fluxo de
entrada de água

Monocomando

Esquema de Instalação do Monocomando

Tampa superior do metal
Tampa do buraco
Alternar para água quente ou fria
Tira de plastico quadrada
Parafuso interior hexagonal
Rolha
Chave Allen

3）Acompanhe a imagem para entender a configuração. Monte o tubo de drenagem e o tubo de entrada
da seguinte forma:esquerda é para água fria e direita para água quente.

Coloque a extremidade do tubo de drenagem na tomada de drenagem no chão. Ligue-o na
tomada para uso.
Porta de entrada para
água quente

Tubo de
drengem

Cabo de alimentação
Porta de entrada para
água fria

4）Coloque a base da cadeira de massagem no pé do Spa. Use a chave Allen para parafusar as quatro partes.

.

Há um buraco na parte de trás da base. Você pode estragar os parafusos, juntas e vedações de mola para
prender a cadeira na base através dele.
Reparação do
buraco

Vedação
Vedação

Chave Alien
Chave Allen

6) Monte o encosto da cadeira do pé do Spa como a ilustração abaixo.

Porca
M10X35 Parafuso
Interior Hexagonal

7) Monte o estofamento para o encosto como a ilustração abaixo.

8) Coloque a almofada sobre o assento enquanto conecte o tubo de ar. Ligue os motores da caixa de
controle correspondente ao número.

9) Parafuse o controle de mão no braço direito.

2. Instrução de Operação

Hidromassagem

Luzes de LED cromoterápeuticas
Abertura para o excesso de
água

Escoador manual

Botão da bomba de drenagem

Duchador

Botão para ligar a
hidromassagem e as luzes de
LED

Água quente e água fria
(esquerda para quente e direita para fria)
Suporte para os pés

1. Função de drenagem: gire o botão de drenagem manual em primeiro lugar quando você quiser drenar
a água. E em seguida, pressione o botão de bomba de drenagem, que tem a função de cronometragem.
2. Alterne para água fria e quente ajustando a temperatura girando-a no sentido horário ou sentido antihorário.
3. Botão de massagem e luz: pressionando o botão funciona a massagen subaquática, as luzes acenderam
depois de pressionado.
4. Jato de água: ajuste o jato de água do chuveiro impulsionado para cima e para baixo. Além disso, a
mangueira do chuveiro pode ser esticada para fora e devolvido para dentro, de modo que torne mais
conveniente para o limpar os pés do cliente.
5. Descrição do Controle de Mão
1） Tela de LCD
Temporizador para Massagem
Tempo massagenado
Ele pisca durante a operação
Opções de Massagem
4 modos automáticos de massagem
A/B/C/D. Mas no momento não está
disponível o modo C e D. O modo A ou B
vai acender uma luz se você o selecionar.
6 métodos de massagem, vai acender uma
luz se você o selecionar.

Reprodutor de Música
Play
Pausar
Anterior
Próximo

5 Opções Ajustáveis

Massagem Opcional Para a Parte do Corpo

Outras Funções

· Opções Ajustáveis
Volume
Potência da Massagem
Velocidade de “Bater”
Velocidade de “Amassar”
Intensidade da Massagem de Ar

· Massagem Opcional Para a Parte do Corpo
Ajuste para a altura do assento.
Ajuste para o ângulo do encosto.
Ajuste para o ângulo do assento.
Ajuste para a area da massagem.
Acende uma luz quando está sendo feito massagem de ar nessa
área.
Acende uma luz quando está sendo feito massagem nessa área.

· Outras Funções
Sistema de aquecimento.
A intensidade da massagem segue o ritmo da música.
Vibração.

2） Botões do Controle de Mão:
Principais Funções
Vibração (Indisponível no momento).
Power (ligar e desligar).
A intencidade da massagem segue o ritmo da
música (Indisponível no momento).
Aquecimento (Indisponível no momento).
Potência da Massagem, 5 graus de opção.
Definição de tempo, incluindo 5min, 10min,
15min, 20min como opção.

Ajustamento da Cadeira

Opções de Massagem

Outras Opções

Music Player

· Ajustamento da Cadeira
Botão para ajustar o ângulo do encosto. Superior para diminuir o
ângulo, e inferior para aumentar o ângulo. Continue pressionando o
botão para ajustar continuamente o ângulo.
① Pressione o botão “AUTO” para o modo de funcionamento
automático A/B.
② Superior e inferior são para subir e para baixar o assento.
Mantenha

pressionado qualquer um deles para ajustar

continuamente a altura.
③ Esquerda e direita são para a frente e para trás do assento.
Mantenha

pressionado qualquer um deles para ajustar

continuamente o assento.

Botão para ajustar a parte de massagem nas costas. 7 opções de
posições diferentes para você escolher.

· Opções de Massagem
Finger Massage (Massagem de dedo).
Kneading (Amassar).
Tapping (Tapas).
Knocking (Bater).
Kneading + Knocking (Amassar + Bater).
Kneading + Tapping (Amassar + Tapas).
· Outras Opções
A distância ajustável entre mãos massageando.
Velocidade de bater, 5 graus como opção.
Velocidade de amassar, 3 graus como opção.
Começar/Parar a massagem de ar.
Área opcional de massagem de ar (Indisponível no momento)
Intensidade da massagem de ar, 3 graus como opção.
· Music Player
Play/ Pausar.
Música anterior.
Próxima música.
Diminuir volume.
Aumentar volume.

]

3. Perigo!
Preste atenção nos seguintes itens para evitar queimadura, choque elétrico, incêndio e outros
perigos:
1. Desconecte o cabo de alimentação antes de fazer alguma limpeza.
2. Ligue completamente na tomada, ou pode ocorrer um incêndio ou choque elétrico.
3. Não fique de pé em cima do produto.
4. Este produto não está disponível para as crianças, por favor mantenha longe delas. O encosto deve
subir para a posição máxima quando você estiver ausente.
5. Mantenha o produto longe de banheiros ou de algum local molhado,para evitar choque elétrico ou
a prestação defeituosa. O controle deve ser mantido longe de água também.
6. Não use o produto em lugares onde está sendo feito alguma pintura / revestimento ou
fornecimento de oxigênio.
7. Desligue o dispositivo antes de desconectar o cabo de alimentação da tomada.
8. Não abra ou desmonte o pé do Spa sem autorização, de modo a não ser ferido por choque elétrico.
4. Precauções de Segurança!
A fim de não colocar sua vida em risco, por favor, preste atenção nos seguintes itens.
1. As pessoas que estão sob seguinte doença ou ter tratamento médico deve consultar o médico

antes de usar:
- Mulheres grávidas, pessoas doentes ou com problemas de saúde.
- Pessoas com dor nas costas, pescoço, ombro ou no quadril.
- As pessoas que possuem marca-passo cardíaco ou outros dispositivos médicos que podem causar
interferências eletromagnéticas.
- Pacientes com doença cardíaca.
- São proibidos de ter massagem os pacientes que possuem trombose, aneurisma, varizes grave ou
outra doença do sistema de circulação.
- Pacientes com a coluna vertebral curvada.
2. Não colocar o dedo da mão / pé no espaço entre o encosto e o assento ou apoio de braço, até

mesmo a parte conjunta sob o assento também.
3. Seria melhor usar roupas leves para o tratamento. Mas não sem roupa, por favor. Não tem

tratamento quando você veste algo duro em sua cabeça.
-

Não massageie por mais de 5 minutos na primeira vez que usar este produto. Isso é para evitar o
desconforto muscular. É possível aumentar a intensidade ou do tempo de massagem depois de algum
tempo.

-

Não massageie uma parte do corpo por mais de 5 min a cada tratamento.

-

Massagem por tempo indeterminado ou intensidade inadequada pode estimular o músculo ou sistema
nervoso excessivamente.

-

O tempo total de massagem foi configurado para não mais de 20 min. A massagem vai
automaticamente parar de trabalhar depois de 20 min.

-

Remova a almofada do encosto se você gostaria de uma massagem com efeito mais forte. Mas por
favor, preste mais atenção a este propósito, uma vez que é possível fazer com que você se machuque.
Além disso, não massageie desta forma por mais de 15 min cada vez.
4. Se você se sentir desconfortável ou doloroso durante a massagem, por favor, pare de massagear.
5. Não faça o tratamento após beber.
6. Massagem com intensidade mínima e velocidade no primeiro tempo de uso. Você pode fazer

alguns ajustes após o uso por algum tempo.
7. Mantenha fora do alcance de crianças o Spa. O encosto deve subir para a posição máxima quando

você estiver ausente.
5. Cuidados na Operação!
A fim de impedir que o produto prejudique devido à operações incorretas, por favor, preste atenção
nos seguintes itens.
1. Os componentes do Spa pode ser danificado se for sobrecarregado. Então por favor, note as

especificações mencionados abaixo. Além disso, deve estar fora da garantia se o Spa está
danificado devido a sobrecarga.
-

O peso máximo do cliente sentado na cadeira é 120 kg.

-

Apoio de braço não deve ser carregado com mais de 30kg.

-

Spa não deve ser carregado sobre 150kg.
2. Cuide bem do controle, não se sente sobre ele ou deixe cair para baixo. Não levante o apoio de

braço quando o controle é colocada sobre ele.
3. Cuide bem do estofamento de almofada.

-

Mantenha o estofado longe de coisas afiadas, cinzas de cigarro, ou fósforo aceso.

-

Mantenha o estofado longe da luz direta do sol, de modo que evite descolorir ou envelhecer o
estofado.
4. Não tente consertar a cadeira de Spa sem autorização.
5. Interruptores e botões podem estragar se você ligar e desligar repetidamente em um curto

espaço de tempo.
6. No desempenho da cadeira está com defeito ou depois de reparar ou substituir uma nova placa

de circuito, você pode reinicializar a placa de circuito elétrico como a seguir.Pressione os
botões
e
no controle, ao mesmo tempo, enquanto estiver ligado. Solte os botões até
que a massagem comece. Reinicie para concluir, assim a massagem para. É um fenômeno
normal a cadeira reproduzir um som durante a operação.

7. É um fenômeno normal a cadeira reproduzir um som durante a operação.
8. Desligue o Spa depois de cada tratamento. (A chave está no lado direito da cadeira, 0 significa

desligado).
9. Para não levar choque elétrico, por favor, não abra o controle e a caixa de controle sem

autorização.
10. Desconecte a tomada antes de reparar ou limpar a cadeira. Limpa a cadeira com uma toalha

macia e um pouco de água. Por favor solvente orgânico volátil não deve ser utilizado para a
limpeza.
11. Se houver saída de drenagem no chão para a bacia, você pode remover a tampa de borracha e

colocar o tubo na tomada no Spa. Se não, por favor, continuar a trabalhar a partir de
vazamento de água. (Veja a foto abaixo)

Tubo de Drenagem

Tampão de Borracha

12．Sinais de Erro：
a) Há “E1/ E2/ E3” mostrando no temporizador

, e ele continuará piscando, enquanto isso os

outros botões não funcionam.
b) Há “88” mostrado no cronômetro
E1

Códigos de

e ele continua piscando.
E2

E3

88

Massagem do roller

Controle não está

está com defeito.

muito bem conectado

Erro
Movimento dos
Problemas

Comando do

motores estão com motor está com
defeito.

defeito.

com a placa circuito
elétrico.

Manutenção
-

Limpe a bacia do Spa com um pano de modo que estenda a vida útil da bacia.

-

Se houver sujeira ou arranhões leves na bacia depois de usar por um longo tempo, você pode areia
com uma lixa e água.

-

É inevitável que a bacia será envelhecida depois de usar por um longo tempo. Substitua parte

correspondente, se necessário. Se você encontrar água caindo ou vazamento substituir por uma nova
junta de vedação e apertar a porca pode resolver o problema. Você pode até adicionar um pouco de
cimento de vidro sobre a junta, se necessário.
-

O Spa pode soar bem alto depois de usar por um longo tempo. Adicionar um pouco de graxa no roller
pode resolver este problema.

-

Se houver sujeira no estofamento, limpe com pano macio e um pouco de álcool.
Especificações

-

Tensão de entrada: AC110V, 220V, 240V como opção.

-

Frequência de entrada: 50-60Hz

-

Distância entre as rodas superiores e inferiores da massagem de mão: aproximadamente 0-600mm.

-

Distância do movimento do roller: aproximandamente 450mm.

-

Distância entre as rodas esquerda e direita da massagem de mão: aproximadamente 30-200mm.

-

Velocidade para o movimento da massagem de mão: cerca de 14s por rodada.

-

Pressão da massagem de ar: 30~40kPa.

-

Ângulo ajustavel do encosto: aproximadamente 105-125.

-

Distância entre a parte da frente e a de trás: aproximandamente 0-100mm.

-

Distância entre a parte de cima e a parte de baixo: aproximadamente 0-100mm (apenas para 4122C).

-

Definição de tempo: 20min.

-

Tamanho do Spa: aproximadamente 1650mmX810mmX1500mm

Tamanho da Cadeira de Massagem (Sem Inclinação)
-

Comprimento: 1180mm

-

Largura: 720mm

-

Altura: 600mm
Tamanho da Base do Spa (Sem Inclinação)

-

Comprimento: 1470mm

-

Largura: 850mm

-

Altura: 510mm

6 – Garantia
Este produto é garantido por 12 meses, a partir da emissão da nota fiscal, contra defeitos de
fabricação. Não estão cobertos defeitos oriundos de má utilização ou desgaste natural do produto
ou peças.
Voltagem: 127V ou 220V. Verifique a voltagem antes de ligar o aparelho.

Atendimento a Clientes

SAC: 41 3283 3667

E-mail: sac@haisan.com.br

