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Importado por:

Avisos Importantes

1 - Retire o plugue do Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS 
G-Tech da tomada sempre que não for utilizá-lo.
2 - Não segure o Massageador pelo fio, segure-o sempre 
no cabo e mantenha-o longe de superfícies aquecidas e/ou 
pontudas.
3 - Desligue o Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech 
sempre que for trocar os seus acessórios.
4 - Evite deixar o massageador em funcionamento constante 
por mais de 20 minutos (sob o risco de superaquecimento 
do mesmo), caso deseje se massagear por mais tempo faça 
uma pausa desligando-o e religando-o após uns 5 minutos de 
repouso. 
5 - Evite deixar o massageador em contato diretamente com 
cobertores, colchões e etc para que as frestas de ventilação 
não sejam bloqueadas e cause superaquecimento do mesmo. 
Tome cuidado especial também com o bloqueio causado por 
cabelos!
6 - Não utilize o massageador durante o banho.
7 - Não molhe, mergulhe, lave ou deixe cair água ou outro 
líquido qualquer no massageador. Em caso de acidentalmente 
ter caído algum líquido ou água no massageador, pare 
imediatamente o uso do mesmo.
8 - Não o utilize em ambientes externos tais como: piscinas, 
saunas, varandas, entre outros, onde possa haver incidência 
de raios solares, mormaço, sereno e chuva.
9 - A utilização do Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-
Tech por crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais 
deve ser sempre feito com acompanhamento. Observação: 
O uso deste massageador não é indicado para crianças com 
idade abaixo de 12 anos.
10 - A massagem promovida pelo Massageador Pessoal IR-
Magnet PLUS G-Tech deve ser uma sensação confortável para o 
usuário. Interrompa o uso deste caso sinta dor ou desconforto 
ao utilizar o aparelho e entre em contato com seu médico;
11 - Não o utilize em locais onde aerossóis estão sendo 
utilizados.
12 - Não utilize o massageador em partes do corpo sensíveis, 
lesadas (com ferimentos ou queimaduras), com varises, com 
baixa circulação sanguínea, anestesiadas ou sem sensação de 
tato.
13 - Siga estritamente as instruções de uso contidas neste 
manual e não utilize o Massageador Pessoal IR-Magnet 
PLUS G-Tech de qualquer forma não descrita neste manual 
(tais como utilizar acessórios não fornecidos pelo fabricante, 
inserir objetos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda 
da garantia.

Manutenção e Limpeza

1 - Guarde o Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech 
em local seco, e com baixas temperaturas, distante de objetos 
perfuro-cortantes, ao abrigo de sol e poeira e longe do alcance 
de crianças.
2 - Certifique-se de que o massageador Pessoal IR-Magnet PLUS 
está desligado e desconectado da tomada antes de limpá-lo;
3 - Limpe-o apenas com pano macio seco NUNCA use 
desinfetantes, detergentes ou outras soluções de limpeza;
4 - JAMAIS tente consertar o massageador por conta própria. 
Pois qualquer abertura desautorizada do mesmo invalidará o 
direito à garantia.
5 - Periodicamente cheque o fio do Massageador Pessoal IR-
Magnet PLUS G-TECH e veja se ele está integro. Caso ele 
esteja enrolando estique-o e mantenha assim para prevenção 
de quebras.

Garantia

O Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech tem garantia 
de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A 
garantia somente será válida mediante apresentação do cupom 
fiscal com data de compra, nome referência do produto e 
identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica 
as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm 
garantia de noventa dias, também contados a partir da data de 
entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos 
provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância 
das instruções de manuseio, conservação e operação descritas 
no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. 
Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta 
garantia; não existem componentes internos que necessitem 
ser manuseados pelo usuário. Danos causados por pane 
elétrica ou utilização de tomadas com voltagem diferente da 
especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A 
garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, 
atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho 
e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva 
do direito de substituir o massageador defeituoso por outro 
novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento 
exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo 
de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço 
de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso 
será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do 
prazo de garantia.
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• Dois nódulos: design especialmente
desenvolvido com 2 nódulos para
massagear todo o corpo, leva ondas
suaves para os ombros, braços 
e pernas.

 
• Massagem para o couro cabeludo: 
começando na base do couro 
cabeludo, chegar até o topo da 
cabeça e depois reverter a direção 
para uma massagem revigorante. 

• Massagem com vários 
nódulos pequenos: sensação
de relaxamento por todo
o corpo. 

• Nódulo único: a saliência propicia 
massagem concentrada levando 
ondas suaves para áreas mais 
extensas do corpo como pernas, 
quadris e costas. 

4 - Com o Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech a 
massagem pode ser ajustada ao ângulo de sua preferência. Para 
tal pressione e mantenha pressionado o botão circular localizado 
no cabo enquanto, conforme ilustrado abaixo. Solte o botão 
quando ajustar o cabo ao ângulo desejado e inicie sua massagem. 
(Veja detalhe em destaque na figura A)

5 - Quando terminada a massagem guarde o Massageador 
Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech em local seco e com temperatura 
ambiente, distante de objetos perfuro-cortantes, ao abrigo de sol 
e poeira e longe do alcance de crianças.

Descrição do Produto

Instruções de Uso 

1 - Antes de conectar o plugue do massageador a tomada certifique-
se de o mesmo se encontra na posição “OFF”, ou seja desligado. 
Antes de ligar o massageador pessoal IR-Magnet PLUS verifique se 
as voltagens da tomada e do massageador são compatíveis, pois a 
utilização de tomada com voltagem diferente da indicada no plugue 
invalida a garantia e pode causar dano ou mau funcionamento ao 
aparelho

2 - O Massageador Pessoal IR-Magnet PLUS G-Tech possui três 
controle de funções: massagem (1), calor infravermelho (2) ou 
massagem com calor infravermelho (3). 

 • Massagem: possibilita escolher a massagem 
adequada para cada parte do corpo. Basta colocar o acessório 
selecionado e massagear onde preferir: braços, pernas, costas, 
coxas, pescoço, ombros, etc. A massagem pode ser feita sobre a 
roupa, mas é mais eficaz diretamente sobre a pele;

 • Calor infravermelho: o calor penetra profundamente 
na pele. A pele esquenta, os vasos sangüíneos se dilatam e o fluxo 
do sangue é estimulado. O sangue leva com ele substâncias para 
nutrir e restabelecer os tecidos mais rapidamente. Isto vai ajudar a 
manter a pele saudável e limpa pelo efeito estimulante na circulação 
do sangue. Os poros da pele se abrem pela influência do calor e isto 
serve para auxiliar nas aplicações cosméticas. Cremes para a pele 
são mais bem absorvidos com o calor e, portanto, mais efetivos;

 • Massagem com calor infravermelho: deixe o botão 
na posição (HM) e aproveite a combinação do calor penetrante 
com a massagem vibratória. Massagem com calor: antes de usar 
o aparelho na posição calor (H), verificar a temperatura da placa 
de calor. A temperatura pode ser controlada desligando e ligando o 
aparelho de vez em quando.

3 - Na opção apenas massagem podem ser adaptados ao 
massageador seis acessórios intercambiáveis que proporcionam os 
diferentes tipos de massagem abaixo:

• Roletes com nódulos: 
pequenos nódulos nos roletes vão
aliviar a fadiga do corpo.

• Massagem por sucção: 
provoca ligeira sensação de vácuo 
que tem efeito benéfico apertando
a pele. 

Figura A
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