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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



PRECAUÇÕES

1.  Realizar periodicamente a manutenção da cadeira. Assegurar-se de que todos os parafu-
sos estão presos e de que o cabo não está deteriorado ou gasto. Assegurar-se de que não
há rachaduras na estrutura de metal.

2.  Não sobrecarregar a cadeira além do limite de peso recomendado. A sobrecarga pode re-
sultar em ferimentos sérios ao utilizador. Este produto foi testado para suportar uma carga
máxima de trabalho de 120 kg.

3.  Não usar produtos de limpeza à base de álcool para limpar o vinil. Eles podem danificar o
material em vinil. Usar água morna e sabão para limpar e, em seguida, enxugar bem.

4.  Ao usar a cadeira, assegurar-se de que todas as quatro pernas estão no mesmo nível. Usar
as pernas desniveladas pode fazer com que a cadeira fique instável e pode causar ferimen-
tos.

5.  Não permitir a montagem ou a desmontagem da cadeira de massagem por crianças, a
menos que estejam sob a sua supervisão.

6.  Ter cuidado ao usar objetos afiados, pois podem furar a cobertura. Manter a cobertura da
cadeira longe de objetos afiados.
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Suporte do apoio de cabeça 
+ almofada

Apoio para o peito

Almofada do assento

Suporte do assento

Apoio para as mãos

Suporte do apoio para 
as mãos

Apoio para as pernas
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Seguir as etapas abaixo: 

1.  Remover a cadeira de massagem da caixa de papelão, conforme mostrado na imagem a.
2.  Abrir as quatro pernas da cadeira e assegurar-se de que elas estão niveladas ao se apoia-

rem no chão, conforme mostrado nas imagens b e c.
3.  Ajustar o suporte do apoio de cabeça em uma direção que permita que o utilizador se sinta

confortável, conforme mostrado na imagem d.
4.  Ajustar a posição do apoio para o peito e fixá-la usando o manípulo preto atrás do apoio

para o peito, conforme as etapas mostradas nas imagens e e f.
5.  Ajustar a almofada do assento em uma posição confortável usando o suporte do assento,

conforme mostrado nas imagens g e h.
6.  Ajustar o apoio para as mãos em uma posição confortável usando o suporte do apoio para

as mãos, conforme mostrado nas imagens i e j.
7.  A cadeira de massagem portátil já está pronta para o uso.
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CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.




