Notice
This product is intended for household use and should not be used for industrial or medical
purposes. During use, you should make sure to protect your health, consult your doctor
before using this product.
• Please follow the instructions to operate the product, don’t use other parts without the Company’s
recognition.
• Do not use the machine if you having pregnancy, a wound, skin inflammation, skin diseases, heart
diseases, etc.
• Don’t use it within one hour after a meal.
• Children or disable people should have adult supervision when using it.
• Do not expose the machine at high temperatures or wet environment.
• Do not use the machine in damp places, such as the bathroom.
• Please cut off the power during storage.
• Do not pull or pull the power line to the machine.
• Do not let water, oil or liquid seep into the machine. (Massage head can be cleaned by water)
• Do not use corrosive the plastics and metal detergent to clean the machine.

Use the cloth cover, Unuse the cloth
protect the hair.
cover, the hair be
dangerous.

Guia Rápido
www.multilaser.com.br

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.

Especificações:
Tamanho: 199 x 119 x 151 mm aproximadamente
Material principal: Plástico ABS / TPR
Acessórios padrão: disco massageador liso, disco massageador em onda, disco de massageadores
cilíndricos, tela protetora.

Avisos

Main Function

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 médic
antes de usar este produto
• Siga as instruções de operações deste produto. Não utilize partes não pertencentes à 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 atela
podem ser lavados com água.

Componentes:

4

• Ligt weight body design make easy to use it.
• Quiet design make comfortable.
• With stepless variable speed design, the strength of massage is adjustable.
• Powerful and truly deep massage with high-torque motor.
• Add three massage heads (smooth, wave, ball), both decompression, massage, essential oils
pushed into grease and other functions. And add protective cloth cover so that prevent hair involved
in the machine when you massage the neck.
• Demolition massage head design that allows you to assembly massage head easily, and more
convenient to clean massage head.

Specification

Product size: approximately 199 x 119 x 151 mm
Main machine material: ABS/TRP plastic
Standard Accessories: motor, smooth type massage head, wave type massage head, ball type
massage, and protective cloth cover.

Multiple sets of massage heads, a set with multi-usage
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Use tela para
Não usar a tela de
proteção que
proteção pode ser
protege o cabelo. perigoso.
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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 pêlos. Não utilizar com o disco de
massageadores cilíndricos.
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1. Smooth massage head: Recommend to massage the neck to relieve stress.
2. Wave type massage head: acupuncture points and deep tissue massage, strengthening to
improve the blood circulation and body functions, like physical therapy professional masseurs to
enjoy.
3. Ball type massage head: oil massage, powerful import, in depth activation of absorption
efficiency, do not install the protective cloth cover.
4. Protective cloth cover: prevent hair involved in the machine from the head, not suit to ball type
head massage.

