
AVISO LEGAL

POR FAVOR, NÃO UTILIZE A PISTOLA DE MASSAGEM OU QUALQUER TIPO DE APARELHO DE VIBRAÇÃO SEM ANTES OBTER APROVAÇÃO DO SEU 
MÉDICO, CASO SE APLIQUE ALGUMA DAS CONDIÇÕES A SEGUIR:
Gravidez, diabetes com complicação, como neuropatia ou dano retinal, utilização de marca-passo, cirurgias recentes, crises de epilepsia, 
enxaquecas, hérnias de disco, espondilolistese ou espondiloptose, recente substituição da articulação do joelho, inserção ou remoção de 
DIU, placas metálicas, ou qualquer procedimento cirúrgico que afete sua saúde. Essas contraindicações não signi�cam que você não está 
apto a utilizar dispositivos de vibração, mas nós aconselhamos que um médico seja consultado previamente.
Pesquisas sobre os efeitos de práticas com vibração para tratamento de doenças especi�cas têm sido realizadas. Isso, provavelmente, 
resultará na diminuição da lista de contraindicações, como a especi�cada acima. Experimentos práticos têm demonstrado que a 
integração de práticas com vibração com um plano de tratamento é aconselhável em vários casos. Esses acompanhamentos devem ser 
realizados com a supervisão de um médico especialista ou �sioterapeuta.

GARANTIA

SE, DENTRO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA, ESTE PRODUTO APRESENTAR FALHAS OU DEFEITOS NO MATERIAL OU DE 
UTILIZAÇÃO, OS REPAROS OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, OU DOS COMPONENTES, SERÃO REALIZADOS SEM QUALQUER TIPO DE 
COBRANÇA.

A GARANTIA EXCLUI

a) Danos causados por acidentes, utilização e transporte indevidos.
b) Unidades submetidas a reparos em locais não autorizados.
c) Unidades não utilizadas de acordo com as instruções de uso.
d) Danos que excedam o custo do produto.
e) Deterioração do produto resultante de armazenamento inadequado.
f) Casos em que o cliente não apresente prova da realização da compra do produto – Nota Fiscal.

Alguns estados ou países não permitem a limitação de danos relacionados à garantia do produto, então as condições que excluem a 
garantia citadas aqui podem não ser aplicáveis para você. Essa garantia é referente aos direitos legais especi�cados neste documento, 
porém outros direitos podem ser aplicados, pois os mesmos podem variar de acordo com o país ou estado onde o produto é 
comercializado. Esse serviço de garantia do dispositivo é aplicado para operadores e distribuidores do produto.

ESPECIFICAÇÕES

1. Motor potente de alto torque sem escova e com tecnologia de deslizamento silencioso
2. Liberação de bateria removível
3. Bateria recarregável de íons de lítio (duas horas de uso por carga)
4. Con�gurações de várias velocidades para pressão ideal
5. Sem �o e leve (1,1 kg) *inclui carregador AC
6. Botão liga/desliga
7.Aplicadores intercambiáveis (x4)

Frequência de Vibração

Nível 1 - 30 Hz
Nível 2 - 40 Hz
Nível 3 - 53 Hz

Peso
1,1 kg

Carregamento
110-240 V
50/60 Hz 
5 A - 26 V DC - 1 A

INSTRUÇÕES DE USO

POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO

CARREGAMENTO

• Carregue completamente a bateria por seis horas, antes do primeiro uso, conectada ou desconectada do dispositivo.
• Para carregar, conecte a extremidade DC do adaptador de 24 V fornecido ao carregador de bateria e conecte o cabo na tomada.
• A luz de LED presente na bateria irá pulsar, mostrando o nível da bateria e indicando que o carregamento está sendo realizado.
• Com a bateria conectada, a luz de LED irá piscar, mostrando o nível da bateria e indicando que o carregamento está sendo realizado.
• A carga completa é indicada quando a luz de LED para de piscar e permanece acessa de modo contínuo.
• A bateria pode ser recarregada sempre que o operador considerar adequado, ou seja, a qualquer hora e em qualquer nível de carga.
• Não é recomendado deixar que a bateria descarregue completamente; quando o LED vermelho for acionado, realize o recarregamento.
• O tempo médio de utilização é de aproximadamente duas horas, dependendo do nível de velocidade e pressão aplicada durante o uso.

OPERAÇÃO

• Alinhe e conecte a bateria na base da unidade e veri�que se está travada com segurança.
• Para ligar o dispositivo, mova o botão localizado próximo à bateria para a posição ON. Para desligar, volte o botão para a posição OFF.
• Com o botão no modo ON, aperte o botão POWER, para ligar o dispositivo no nível um; aperte duas vezes para o nível dois, e três vezes 
para o nível três. Pressionando o botão novamente, você irá desligar o dispositivo. A luz de LED azul irá indicar o nível do dispositivo.
• Com a unidade desligada, insira totalmente o aplicador, pressionando-o para dentro. Remova-o, puxando-o para fora. 
• Massageie a parte do corpo desejada, na velocidade desejada, aplicando pressão conforme necessário.
• Para remover a bateria, pressione levemente o botão de liberação da mesma com o polegar. Puxe �rmemente a bateria/manípulo com 
a outra mão.

MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
• Use uma toalha levemente úmida para limpar o dispositivo; após a limpeza, seque-o com pano macio.
• Para armazenamento e/ou transporte, remova a bateria e acondicione o dispositivo em sua embalagem original.

AVISO LEGAL

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

• Não mergulhe o dispositivo em água, mantenha-o afastado de líquidos ou fontes de calor. Mantenha as entradas do dispositivo livres de 
poeira e detritos.
• Não remova parafusos nem tente desmontar o dispositivo.
• Não realize a utilização contínua do dispositivo por mais de uma hora. Após uma hora de utilização, permita que o dispositivo �que 
pausado por trinta minutos antes de utilizá-lo novamente.
• Desconecte o carregador da bateria antes de utilizar o dispositivo.
• Dispositivo destinado a adultos. Não utilize em ferimentos. Consulte seu médico antes de utilizar esse produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO: PARA REDUZIR RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO E FERIMENTOS, ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO DE ACORDO COM AS 
INSTRUÇÕES A SEGUIR:

• Produto desenvolvido somente para uso adulto.
• Use apenas em superfícies limpas e secas do corpo; utilize sobre a roupa, pressionando levemente e movendo-o pelo corpo por 
aproximadamente sessenta segundos por região.
• Use o Hypervolt somente nas regiões de tecidos moles do corpo, conforme desejado, porém sem que haja desconforto ou dor na região. 
Não utilize o dispositivo na cabeça ou em outras áreas ósseas do corpo.
• Utilize somente os aplicadores fornecidos com o dispositivo.
• Hematomas podem ocorrer independentemente da con�guração de controle do dispositivo ou da pressão aplicada. Veri�que as áreas 
tratadas frequentemente e interrompa o uso imediatamente, ao primeiro sinal de dor ou desconforto.
• Mantenha os dedos, cabelos e qualquer outra parte do corpo longe do eixo e da parte traseira do aplicador, pois prensamentos podem 
ocorrer.
• Não coloque qualquer objeto nos orifícios de ventilação do massageador.
• Não derrube ou avarie o dispositivo.
• Utilize somente o carregador de 26 V DC para carregamento das baterias.
• Veri�que o dispositivo e a bateria cuidadosamente antes de cada utilização.
• Não adultere ou altere o massageador e/ou os aplicadores de maneira alguma.
• Nunca deixe o dispositivo em funcionamento sem acompanhamento, assim como não é recomendado realizar o carregamento da 
bateria sem supervisão.
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