MANUAL DO PRODUTO

LAVATÓRIO AIR BAG
cód. 7777
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● Especificações

Capacidade de Elevação: 150kg
Peso: 105kg
Variação de Altura: 1010mm
Largura: 860mm
Comprimento: 1680mm
Preenchimento: 60mm com esponja
Estofamento: PVC
Opções: 860mm (largura)
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Descrição da Estrutura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cuba
Encosto
Braço Direito
Assento
Braço Esquerdo
Estrutura
Controle Remoto
Controle de Pé
Protetor de Pescoço
Ralo Japonês
Parafusos de Expansão (para fixar o lavatório no chão)
Parafusos para o lavatório
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● Instruções de Instalação:
1、

Instalação da cuba

 Aperte os parafusos de tubo como a imagem 2.
 Coloque a cuba na estrutura do lavatório, combinando os parafusos sob o
lavatório com os orifícios na armação como a imagem 3.
 Estique a mola na estrutura para ligar o parafuso de baixo da cuba. Como a
imagem 4.
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2、Instalação do assento

Empurre-o para o encosto, em seguida, pressione a almofada do assento até
chegar no encosto.

3、Instalação da almofada do encosto

Fixe a almofada na estrutura com gancho. Conecte os tubos de ligação de ar
no encosto e na estrutura.
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4、Instrução de instalação da expansão do parafuso
Parafusos de expansão para a fixação do lavatório no chão.

5、Instruções do uso de tubulação de água

Há duas tubulações de água. Uma para água gelada e outra para água quente,
você pode escolher qual das duas usar. A água residual pode escorrer pelo tubo
de drenagem.
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● Instrução do controle remote e do pedal

Controle remoto
1. Precione essa tecla para o apoio de pé subir.
2. Precione essa tecla para o apoio de pé descer.
3. Precione essa tecla para uma fraca intensidade de massagem
nos braços.
4. Precione essa tecla para uma forte intensidade de massagem
nos braços.
5. Precione essa tecla para uma fraca intensidade de massagem
nas pernas.
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6. Precione essa tecla para uma forte intensidade de massagem
nas pernas.
7. Precione essa tecla para uma massagem no encosto.
8. Precione essa tecla para fazer massagem automaticamente no
lavatório inteiro.
9. Ligar/desligar
 Se a luz em cima da tecla estiver acesa, quer dizer que “tal” função
está ligada e se estiver apagada, ela está desligada.
 Obs: A massagem nos braços é feita em um braço e após outro pois
pode prender a circulação ou acontecer algo do gênero.
Pedal
10. Precione essa tecla para o apoio de pé subir.
11. Precione essa tecla para o apoio de pé descer.
 Pressionando outra tecla ele pode ser parado.
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● Ajuste do lavatório:
Ajuste do ânglo：
A cuba pode ser ajustada de acordo com diferentes alturas para alcançar a
posição mais confortável.

Movimento para frente e para trás：
A cuba pode ser movida para frente e para trás de acordo com diferentes
alturas para alcançar a posição mais confortável.
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● Vigilância e nota rápida：
 O uso da cadeira elétrica possui um cabo de alimentação de três fios, quando
usado deve ser inserido na tomada de três buracos, certifique-se de que a cadeira
elétrica em perfeitos modos para evitar acidentes como choque elétrico.
 Todos os plugues, botões e cabos de conexão são de uso normal não mergulhe em
água ou outros líquidos.
Se o produto estiver danificado, você deve parar de usa-lo imediatamente.
 Qualquer manutenção necessária deve ser feita por profissionais.

Precauções：
1. Pessoas com osteoporose ou alguma doença cardíaca não são recomendadas a usar
este lavatório.
2. Mulheres no período menstrual ou gravidez não são recomendadas a usar este
lavatório.
3. Pessoas com alguma deficiência não são recomendadas a usar este lavatório.
4. Crianças menores de 14 anos sem superintendente e alguém em obnubilação não
são recomendadas a usar este lavatório.
5. Fraturas no cabo de alimentação devem ser eliminadas antes de ser usado
normalmente. Fraturas devem ser tratadas por profissionais de alguém ou
prestadores de serviços.
6. A tensão deve estar de acordo com a tensão de segurança antes de ser usado
oficialmente. E a tensão errada pode levar à quebra do produto.
7. Evite usa-lo com as mãos molhadas para não levar choque.
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8. Não ligue o produto antes de monta-lo totalmente.
9. O cabo de alimentação deve ser posto de lado para que pedestres não tropecem e
caiam.
10.Limpe o produto usando uma toalha macia com detergente neutro diluído.
11.Desligue quando não estiver usando.
12.Não desmonte este produto sem qualquer autorização. Por favor, informe as
prestadores de serviços oficiais para lidar com as manutenções.

● Substituição do fusível:
Use uma chave de fenda para desparafusar o suporte do fusível para
substituir o fusível.

11

Cuidados com o produto：
1. Limpeza diária
Você pode acabar com a poeira usando uma toalha seca e macia.
2. Eliminar a sujeira pesada
Como todos sabemos, é difícil eliminar a sujeira pesada usando uma toalha seca
normal. Neste caso, você pode usar toalha macia com detergente neutro diluído para
limpá-lo primeiro. E então você pode usar uma toalha seca para esfregar.
3. É proibida a utilização de benzeno, diluente, gasolina ou outro
solvente
Estes solventes podem danificar o couro ou pode causar a corrosão da aparência
dos produtos.
4. Armazenamento e ambiente operacional
Não coloque o produto sob a forte luz solar e umidade do ambiente. Caso
contrário, pode causar os danos do produto.
5.

É permitida a utilização deste produto sob a temperatura de -5 ° C a
50 ° C e a umidade entre 45% a 85%.

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

12

