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Garantia
1. Este produto está garantido por 12 meses a partir da data de aquisição e sua garantia só terá validade mediante a
APRESENTAÇÃO DO CUPOM FISCAL onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto e, sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor deverá apresentar cupom fiscal.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento
do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
3. A garantia é somente válida nos locais onde este produto é oficialmente comercializado.
4. O produto será consertado no período de garantia dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho.
5. Nossa empresa se reserva o direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário.
6. Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma.
7. Após o prazo de garantia serão mantidas peças e assistência técnica por 5 anos para execução de serviços pagos pelo
usuário.
8. Todo serviço de manutenção e desgaste de peças por uso indevido, mesmo durante a garantia, será cobrado à parte.
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MASSAGEADOR COMFORT
Mod. MS-400

9. Esta garantia e assistência técnica estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).
10. Perde a garantia o aparelho que for indevidamente usado, ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos
provocados por queda, etc. Defeitos ou danos causados por mau uso ou abuso estão excluídos desta garantia.
11. Se o aparelho não estiver funcionando adequadamente, verifique a voltagem da tomada antes de enviar para conserto.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

2ª a 5ª feira: 08:00 – 18:00 / 6ª feira: 08:00 – 17:00
São Paulo e Grande São Paulo: tel: 11 3813-1092
Outras localidades: 0800 555 750
Site: www.techline.com.br
Outros países: favor contatar o distribuidor local

A Assistência Técnica é centralizada na cidade de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro
do período de garantia deverá ser enviado para conserto via Correio. O Sedex de ida será reembolsado ao consumidor
na ocasião do retorno do aparelho através de vale postal. O consumidor receberá o aparelho consertado pela mesma via
com frete pago pela Techline.

Obrigado por adquirir um produto TECHLINE
Leia com atenção as instruções antes de usar o massageador
e mantenha este manual para eventuais consultas
Quando usar um produto elétrico, algumas precauções básicas devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de
choque elétrico e poder usufruir de todos os benefícios deste produto.

(1) Antes de utilizar o massageador, consulte seu médico para melhor orientação. Este aparelho não deve ser usado por
portadores de moléstias graves ou degenerativas, marca-passos e gestantes.
(2) Retire sempre o plug da tomada imediatamente após o uso, antes de limpá-lo ou quando colocar os acessórios.

Acessórios:

(3) Não use este aparelho durante o banho.
(4) Mantenha este produto afastado da água. Se o produto cair na água, desligue-o imediatamente da tomada.
Esgote completamente a água e pegue o massageador com uma toalha seca. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.

Massageador redondo
liso (massagem geral)

Massageador de silicone
redondo liso com uma
circunferência pequena
em cima (massagem
localizada para pontos
específicos)

Massageador
capilar de
silicone

(5) Nunca deixe o aparelho ligado sem estar por perto.
(6) O uso do massageador por crianças ou pessoas debilitadas deverá ser supervisionado por um adulto.
(7) Nunca use o aparelho se o fio elétrico estiver danificado. Mantenha o fio elétrico e o aparelho longe de áreas quentes.
Se o fio elétrico estiver danificado, devolva o produto para nossa assistência técnica para verificação e reparos.
(8) Não durma utilizando o produto.
(9) Não use o aparelho se estiver usando produtos com aerossol ou onde oxigênio esteja sendo usado.
(10) Não use o aparelho na região dos olhos ou outras áreas muito sensíveis.
(11) Não use o aparelho debaixo de cobertores ou travesseiros para evitar superaquecimento que pode causar incêndio,
choque elétrico, etc.
(12) Carregue o aparelho sempre pelo cabo e nunca pelo fio.
(13) Para desligar o aparelho, mova o botão para a posição central e somente depois disto retire o fio da tomada.
(14) Use este aparelho seguindo estas instruções e utilize somente os acessórios aqui indicados.
(15) Este produto é de uso pessoal, não sujeito a registro na ANVISA.
(16) Não use o aparelho em partes queimadas ou inchadas do corpo, com erupções na pele e em pernas com veias
varicosas.
(17) Não utilize o aparelho por mais de 20 minutos cada vez. Para maior durabilidade do produto deixe-o descansar por
outros 20 minutos antes de reiniciar o uso.

Modelo: MS-400
Consumo de energia elétrica: Max. 26W
Voltagem: Disponível na versão 110V e versão 220V
Peso: 900 g
Material: ABS

(3)- Arraste o botão pra cima para massagem intensa (+), arraste o botão para baixo para massagem moderada (-). Para
desligar, mantenha o botão na posição central.

Sugestões de uso
Ombros – para aliviar a tensão nos ombros e nas costas
Coxas – para aliviar a tensão causada no dia-a-dia
Panturrilhas – para relaxar os músculos cansados e doloridos
Cabeça – para massagem capilar e em áreas próximas à cabeça

Apresentação

Portátil e prático, este aparelho ajuda no relaxamento da musculatura e libera as tensões com movimentos pulsantes.
Com 3 acessórios, sua utilização é prática, em qualquer lugar, garantindo sua privacidade e conforto.

Partes e Funções

(2) Sempre verifique se a tensão é compatível com a voltagem do seu massageador (110V ou 220V) e somente depois
disto ligue-o à tomada.

(4) Quando terminar a utilização do massageador, para desligar, posicione o botão na região central e depois retire o fio
elétrico da tomada.

ESPECIFICAÇÕES

Parte superior
emborrachada

Modo de Usar

(1)- Para colocar ou substituir os acessórios
a. Com o aparelho desligado, remova o acessório a ser trocado girando em sentido horário.
b. Posicionando os dedos nos encaixes da base giratória, retire o acessório .
c. Coloque outro acessório girando o acessório que está no aparelho no sentido anti-horário.

Possuí botão para alternar
entre duas velocidades
(moderada e intensa)

Manutenção e Limpeza
(1) Use um pano macio e úmido. Não use produtos abrasivos nem solventes ou fortes detergentes. Nunca mergulhe o
massageador em nenhum tipo de líquido.
(2) Mantenha seu MASSAGEADOR em local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver sendo usado.
(3) Não tente abrir para consertar este aparelho. Isto será motivo de perda da garantia. Contate nossa Assistência Técnica.

Cuidados Especiais
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (ou crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por alguém responsável por sua segurança.
- Só use o massageador uma hora após as refeições.
Possuí 7 pontos de calor na
sua extremidade inferior

- Se sentir tontura, náusea, dor no peito ou qualquer outro sintoma anormal, interrompa o uso do massageador imediatamente e consulte seu médico.
- Não use o aparelho em qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou privada de sensações de calor ou dor, a não
ser que seja autorizado pelo seu médico.

