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Manual de Instruções
BODY FIT - MASSAGEADOR CORPORAL110V

INFORMAÇÕES BÁSICAS
• Dimensão(mm):199 x 119 x 151
• Material principal: Plástico ABS / TPR
• Acessórios padrão: disco massageador liso, disco massageador em onda, disco de 
massageadores cilíndricos, tela protetora.

AVISOS
• Este produto destina-se ao uso doméstico e não deve ser utilizado para fins industriais 
médicos. Durante o uso, você deve se certificar de proteger sua saúde, consulte o seu médico 
antes de usar este produto
• Siga as instruções de operações deste produto. Não utilize partes não pertencentes a este kit.
• Não recomendado em caso de gravidez, feridas, inflamações, doenças de pele, doenças cardíacas.
• Não utilizar este produto dentro do período de uma hora após as refeições.
• Crianças devem utilizar o aparelho com a supervisão de um adulto.
• Não exponha o aparelho a altas temperaturas e a ambientes úmidos, como banheiros e saunas.
• Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso
• Não puxe o aparelho pelo cabo.
• Não deixe água, óleo ou outro tipo de líquido cair no aparelho.
• Não utilize produtos corrosivos para a limpeza do aparelho.
• Limpe o aparelho apenas com um pano seco e detergente neutro. Os discos 
massageadores e a tela podem ser lavados com água.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• O design leve e portátil torna fácil a utilização com qualquer uma das mãos facilitando a 
auto massagem.
• Desliza com facilidade, chegando com eficiência a qualquer parte do corpo.
• O motor elétrico de alta rotação e o sistema orbital de 360° aumentam o poder da 
massagem localizada.
• Os discos massageadores proporcionam o tipo de massagem ideal para cada região do corpo.

USE TELA PARA PROTEÇÃO DO CABELO. NÃO USAR A TELA DE PROTEÇÃO PODE SER PERIGOSO.
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COMPONENTES
1. Disco Massageador Liso: Adequado para massagens delicadas na nuca, ombros e pescoço.
2. Disco Massageador em Onda: Adequado para massagens mais vigorosas. Simula o 
movimento Shiatsu. Melhora a circulação sanguínea e outras funções corporais.
3. Disco de Massageadores Cilíndricos: Adequados para massagens localizadas com a 
utilização de cremes/óleos, pois auxilia na absorção dos mesmos. A capa protetora não deve 
ser utilizada para este tipo de massagem.
4. Capa Protetora: Adequada para áreas delicadas ou com pelos. Não utilizar com o disco de 
massageadores cilíndricos.

TERMOS DE GARANTIA
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste 
natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e 
habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, 
reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou 
outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso 
com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar 
ou substituir o produto defeituoso. 
Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.
 
O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com 
atenção os termos de garantia acima.
 
NF/Nº________________________   Data da Compra _______/_______/________


