SUA MARCA COM ESTILO

CONTROLE REMOTO DO MASSAGEADOR
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.
Recomendações de Operação
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.
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).
• 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.
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• 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.

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.
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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.
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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 Esportivos
• Fadiga Muscular

Limpeza e Assistência
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.
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