
     

 

MANUAL DO PRODUTO 
 

 

 

SPA RELAX 

cód. 5707 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1- LUCRATIVIDADE  
 

1.1 Aumente os lucros do seu salão oferecendo relaxamento para seu cliente. 
 
Corpo e pés relaxados ao mesmo tempo. Esse é o propósito do Spa Relax, produto inédito no Brasil, 
lançamento da Haisan Show para oferecer aos salões um novo negócio: relaxamento para o seu 
cliente. 

8 programações de massagem corporal. 
Massageadores embutidos no assento e encosto. 
4 hidromassageadores direcionáveis para os pés. 
Movimento simultâneo da hidromassagem e da poltrona proporciona conforto ao cliente. 
Luz azul submersa para cromoterapia. 
Sistema de drenagem de água é por gravidade, o que impede qualquer acúmulo de água e evita 
contaminação. 
Reclínio motorizado, mas que permite controle manual, para melhor adaptação a clientes de 
todas as alturas. 
Sistema de elevação do bloco de hidromassagem traz conforto ergonômico para o profissional 
pedicuro/podólogo. 
Monocomando é opcional no caso de aquecimento a gás. 
 

1.2 Seu Negócio 
 
Retorno com Novos Serviços 

Com o stress do dia-a-dia cada vez mais acentuado, as tendências dos tratamentos e serviços 
nos salões apontam para relaxamento, busca de equilíbrio e sensações de prazer. Esse é um 
novo negócio, que o Spa Relax Haisan abre para o seu salão. 
Permite oferecer um serviço mais completo, seja na área de massagem, seja na área de 
pedicure/manicure. 
Sugestão de serviço: 30 minutos de massagem e hidromassagem. Depois, pode haver um 
serviço de massagem manual de pés e pedicure/manicure. 
Agrega mais serviços e mais retorno por cliente. Os salões que já têm o Spa Relax Haisan estão 
cobrando de R$ 45 a R$ 120 por uma sessão completa. Traz uma excelente relação 
custo/benefício. 
Exemplo de retorno do investimento: aproximadamente 20 sessões/mês quitam o equipamento 
em no máximo 5 meses. Dependendo da demanda, você pode vender até 10 sessões por dia. 

 
As Sessões do Spa Relax Haisan 

Sugestão de 20 a 30 minutos por sessão. 
Incluir aromaterapia com óleos essenciais. 
Usar o apelo da cromoterapia: o azul tem efeito de restabelecimento da saúde, equilíbrio e 
redução de stress. 
Utilize as programações de massagem ou crie seu próprio repertório: os clientes vão se 
beneficiar e adorar. 
Diferencie seu pacote de serviços:  
- massagem corporal e a hidromassagem do Spa Relax Haisan 
- massagem corporal e a hidromassagem do Spa Relax Haisan + massagem manual dos pés 
- massagem corporal e a hidromassagem do Spa Relax Haisan + pedicure/manicure 
- massagem corporal e a hidromassagem do Spa Relax Haisan + massagem manual dos pés + 
pedicure/manicure 
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2- MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CONTROLE DE MASSAGEM››  

 

2.1 Saiba como operar o massageador e dicas de uso! 

Ao ligar o Controle Remoto, iniciam-se todas as funções no modo automático, com  

possibilidade de até 80 combinações diferentes de aplicação entre os pontos de massagens  

pré-programadas, de F1 a F8, com intervalo de 50 segundos. 

Depois de pressionada a tecla PONTOS, o controle passa a funcionar no modo manual,  

permitindo controle individual dos pontos de massagem. 

• Os LEds verdes dos PONTOS DE MASSAGEM indicam um ou mais pontos onde a  

massagem está sendo realizada e são controlados pela tecla PONTOS, quando no modo  

manual. 

• Os Leds vermelhos de FUNÇÕES de 1 a 8 indicam os diferentes tipos de massagens e são  

controlados pela tecla FUNÇÃO, quando no modo manual. 

• Quando o controle é ligado, o "led amarelo 15" é acionado, indicando em minutos o tempo  

pré-programado para o desligamento do equipamento. Ao pressionar a tecla TEMPO  

podemos selecionar em 15 ou 30 minutos. 

• A força de pressão das massagens é ajustada no Controle Remoto pelas teclas +(mais) e  

- (menos) da INTENSIDADE. 

 

2.2 Recomendações 

As funções programadas para serem processadas automaticamente foram desenvolvidas por  

profissionais altamente habilitados na área de massagem, para proporcionar a você e aos  

seus clientes os melhores resultados. 

Testes já provaram que os usuários são altamente beneficiados quando usam as funções  

programadas. 

Portanto, recomendamos usar as funções programadas para aproveitar melhor os efeitos. 

 

2.3 Instruções de operação 

• Conecte o plug da Fonte de Alimentação ao Conector que sai de seu lavatório (ou maca). A  

Fonte de Alimentação é ligada a uma tomada de parede, verifique antes a voltagem se é de  

127 ou 220 V (verifique também a posição da chave seletora de voltagem de fonte). 
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• Agora, com o Controle Remoto em sua mão, pressione a tecla LIGA. Os Leds dos PONTOS  

DE MASSAGEM, 15' (timer) e 1 de FUNÇÕES acenderão. Neste modo automático, os Leds  

das FUNÇÕES 1 a 8 serão ativados um por vez, na seqüência, com o tempo de 50 segundos  

para cada, operando a massagem correspondente e o ciclo se repetirá depois de realizar as 8  

funções. 

• Quando pressionar a tecla FUNÇÃO, você selecionará a função desejada de 1 a 8, saindo  

do modo automático. Cada vez pressionada a tecla FUNÇÃO, você avançará para a próxima  

função de massagem. 

• Ajuste na tecla INTENSIDADE a força das vibrações, pressionando +(mais) ou - (menos). 

• Ajuste o timer pressionando a tecla TEMPO de acordo com o tempo desejado de 15 ou 30  

minutos. 

• Pontos de Massagem: Se preferir escolha através da tecla PONTOS a parte do corpo a ser  

massageada, podendo ser escolhido ponto a ponto ou simultaneamente ponto 2 e 3 ou 4 e 5. 

 

2.4 Funções de massagem de F1 a F8 

F1 - Alternando entre os 5 Pontos de Massagem, com circulações múltiplas entre os pontos,  

sempre com a mesma intensidade, produzindo uma massagem tipo rolo. 

F2 - Atua sempre em dois Pontos de Massagem com intensidade variando de baixa a  

intensidade total, produzindo uma massagem tipo tapping. 

F3 - Atua entre os 5 Pontos de Massagem, com circulações múltiplas entre os pontos com a  

mesma intensidade de força, porém alternando com frequência variada entre os Pontos de  

Massagem, produzindo uma massagem de suave compressão. 

F4 - Atua sempre em dois Pontos de Massagem, com a mesma intensidade de força. Isto  

proporcionará ao usuário uma massagem suave com sentimento de compressão em toda  

musculatura. 

F5 - Atua sobre os Pontos de Massagem, alternando entre os pontos 1,2 e 3 e os pontos 4 e  

5, com a mesma intensidade de força, proporciona ao usuário uma massagem relaxante com  

sensação de punções. 

F6 - Atua sobre os Pontos de Massagem na forma circular seqüencial, com a mesma  

intensidade de força, proporcionando ao usuário uma massagem relaxante na forma de rolos. 



F7 - Todos os Pontos de massagem vibram juntos em alta velocidade, proporcionando uma  

massagem relaxante e profunda. 

F8 - Todos os Pontos de Massagem vibram juntos, com a intensidade de força variando de  

zero a força total. 

 

2.5 Conhecendo os Pontos de Massagem 

Vamos ver os benefícios dos Pontos de Massagem 

Ponto 1 

Minimiza os efeitos que causam insônia, fadiga nervosa, enxaqueca, pressão alta, lombalgias  

e lombocitalgias, bursites e stress. Relaxa o músculo que envolve a coluna. Age também no  

sistema nervoso central. 

Ponto 2  

Atenua as dores causadas pelo bico de papagaio, escoliose, hérnia de disco, distorções e  

dores nevrálgicas em geral. Desatrofia o nervo que envolve a coluna vertebral, estimulando a  

circulação sanguínea. 

Ponto 3 

Atua principalmente para a diminuição das dores na região do nervo ciático. Ao ser  

massageado, faz o seu relaxamento, reduzindo as dores e cãimbras nas pernas. 

Ponto 4 

A massagem neste ponto alivia as distensões e estiramentos dos músculos da virilha. O  

aparelho auxilia na redução do ácido lático, melhorando a irrigação muscular, provocando o  

seu relaxamento. 

Ponto 5  

A massagem nesse ponto melhora a circulação do fluxo sanguíneo dos membros inferiores.  

A má circulação é a maior causadora do entupimento de veias e artérias, que levam a  

derrames e infartos. 

 

2.6 Indicações da Vibroterapia 

• Dores Cervicais 

• Dores Lombares 



• Enfermidades Dorsais 

• Causalgias/Distrofia/reflexas 

• Fadiga Mental 

• Dores articulares/Artrites/Bursites/Luxações/Entorses 

• Dores Musculares 

• Contusões/Miosites/Tendinites 

• Traumas Esportivosa 

• Fadiga Muscular 

 

3- LIMPEZA 

Antes de efetuar qualquer limpeza, retire o cabo da tomada. Para a limpeza exterior do  

controle remoto, utilize apenas um pano ligeiramente úmido. 

Não utilize produto de limpeza fortes ou abrasivos. 

Para a cuba de hidro escoar a água e limpar com álcool 70 em pano limpo. 
 

4- 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 
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