


Cabe ao proprietário, identificado na nota fiscal, ou no cartão de garantia, 
a total responsabilidade pelo produto iFit, garantindo que o mesmo não será 
repassado, emprestado ou utilizado em terceiros sem que estes tenham lido e 
compreendido o manual do usuário, estando cientes dos riscos que o produto 
poderá causar se for utilizado de forma inadequada.

O uso inadequado deste produto poderá gerar sequelas irreparáveis para o 
usuário ou terceiros. Mantenha o produto sempre longe do alcance de 
crianças.

O iFit foi exaustivamente testado e aprovado pelos órgãos sanitários 
competentes, estando apto para utilização em todo território nacional. A 
utilização consiste em aplicações periódicas, com intervalos variáveis, de 
acordo com cada usuário e condição clínica. O usuário precisa estar absoluta-
mente ciente que, os resultados só poderão ser alcançados se for seguido 
rigorosamente o protocolo contido neste manual.

Responsabilidade sobre os resultados:
A tecnologia do iFit é baseada em uma série de estudos científicos que 

comprovam sua eficácia e segurança. Entretanto este dispositivo tem uma 
obrigação de meio e não de fim. Isso significa que cada paciente pode reagir 
de forma diferente. A eficácia dos resultados depende de fatores fisiológicos 
de cada organismo e da forma de aplicação, não havendo garantia de 
resultados por parte do fabricante ou distribuidor.

Leia este manual com atenção antes do uso e guarde-o de forma adequada 
para futuras consultas.

Recomendamos a conservação da embalagem do aparelho para o caso de 
eventuais dificuldades técnicas.
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Sedentarismo, dieta desbalanceada, influência genética dentre outras causas 
fazem da celulite o problema de beleza mais temido pelas mulheres. Cerca de 
85% das mulheres com mais de 35 anos convivem com a celulite, de acordo 
com a Academia Americana de Dermatologia (AAD).

A celulite está dividida em três graus, dependendo da profundidade dos 
buraquinhos e até da consistência da pele. No grau 1, a celulite aparece quando 
a pele é pressionada, no grau 2 nenhum estímulo é necessário para notar o 
problema. Já no grau 3, além de apresentar furinhos profundos, largos e em 
grande quantidade, pode provocar sensação de dor.

Nenhum tratamento estético contra celulite funciona plenamente sem 
alterações na dieta e prática de exercícios físicos. É preciso reduzir o consumo 
de açúcar e de gorduras, além de tomar muita água.

Diante deste contexto a Basall desenvolveu o iFit um dispositivo que associa 
tecnologias para melhora da silhueta corporal. 

Trata-se da consagrada associação da endermologia com o estímulo 
muscular para diminuição do tecido gorduroso, drenagem linfática e melhora 
da qualidade muscular.

Além disso, confere relaxamento e uma sensação de alívio após as 
contrações musculares.
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Estrutura do aparelho Dentro da embalagem

01 - Painel de controle
02 - Copo menor
03 - Copo maior
04 - Trava do copo
05 - Chave ciclo pulsante/contínuo
06 - Plugue de energia
07 - Filtro
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01 - Aparelho iFit
02 - Copo maior
03 - Copo menor
04 - Suporte expositor
05 - Carregador
06 - Manual do usuário
07 - Certificado de garantia
08 - Pinça para limpeza
09 - Escova para limpeza
10 - Filtro de ar

6

1

7

2

3

4

5

As imagens são meramente ilustrativas.
O aparelho gera eletro pulsos, leia atentamente o manual antes de utilizá-lo.



A compatibilidade eletromagnética é a habilidade do equipamento para funcionar 
satisfatoriamente em seu ambiente eletromagnética sem introduzir perturbações 
eletromagnéticas intoleráveis a nada naquele ambiente. 
A interferência eletromagnética (EMI) é a ocorrência de alterações funcionais em 
um determinado equipamento devido a sua exposição a campos 
eletromagnéticos. 
O iFit requer cuidados especiais em relação a CEM e deve ser instalado e 
colocado em funcionamento de acordo com as informações sobre CEM 
fornecidas nos Documentos Acompanhantes (Anexo I). Este equipamento, 
quando exposto a situações adversas à sua especificação, pode produzir ou sofrer 
interferência eletromagnética.
Para prevenir interferências prejudiciais deve-se:
•Respeitar as distâncias entre este equipamento e outros possíveis emissores de 
IEM (Interferência Eletromagnética).
Restrições de uso:
•Equipamentos de radiofrequência – móveis ou portáteis – podem interferir no 
funcionamento e na performance deste produto.
•A modificação não autorizada de qualquer elemento ou componente cuja 
operação possa ser afetada por campos eletromagnéticos invalida a garantia deste 
produto e pode produzir resultados adversos a seu funcionamento.
•Aparelhos elétricos médicos estão sujeitos a precauções especiais com relação à 
compatibilidade eletromagnética (CEM). Certifique-se de cumprir as 
especificações da CEM para instalação e operação.
•Este aparelho pode sofrer interferências de campos eletromagnéticos externos 
gerados por outros aparelhos elétricos próximos a ele.
•Telefones, celulares e aparelhos elétricos semelhantes devem ser desligados 
quando o aparelho iFit estiver funcionando.
•Não usar/expor este aparelho a condições ambientais previsíveis (como, por 
exemplo, a campos magnéticos, campos eletromagnéticos, influências elétricas 
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Biocompatibilidade
A Basall declara que os materiais com os quais o aparelho é fabricado, não 
ocasionam reações alérgicas ou de sensibilidade, não existe risco de efeitos 
danosos às células ou irritação potencial na pele. Assim, todas as partes do 
equipamento que entram em contato com o paciente são produzidos com 
materiais biocompatíveis. 

Instruções de Segurança
Os acessórios listados na página anterior devem ser usados apenas em 

conjunto com o iFit, os quais estão em conformidade com as prescrições de 
CEM (Compatibilidade eletromagnética).

A utilização de partes, acessórios, cabos ou peças de reposição que 
compõem o produto, deve ser realizada conforme a orientação da Basall.

O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes daqueles especifica-
dos/orientados pela Basall, a não ser os transdutores e cabos vendidos pela 
Basall como partes de reposição para componentes internos, pode resultar no 
aumento de emissões ou redução da imunidade do iFit.

Não utilize o equipamento e acessórios para outros fins, pode danificar ou 
causar acidentes.

Para segurança, não deixar o cabo de energia e acessórios ao alcance de 
crianças podem ocasionar acidentes graves como estrangulamento ou 
deglutição de partes pequenas.

Não utilizar o iFit quando estiver dirigindo ou em outro tipo de transporte 
onde pode ocorrer acidentes.

Este equipamento está em conformidade as normas de segurança da série 
ABNT NBR IEC 60601 (Equipamentos eletromédicos). 

Alerta



•
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externas, Descargas eletrostáticas, pressão ou variação de pressão, aceleração, 
fontes de ignição por calor).
•Não mantenha o iFit próximo / ao alcance de animais de estimação, crianças ou 
pragas.
•O uso de sensores e eletrodos degradados ou eletrodos soltos podem interferir no 
desempenho do aparelho ou causar outros problemas.
•Manter longe do alcance de crianças, animais de estimação e pragas
•Armazenar em local longe de fontes de calor (fogão, lareira, aquecedor, ou 
outros) e umidade (nebulizador, umidificador, chaleira ou outros)
•Armazenar em local livre dos efeitos de fibras, poeiras, luz (incluindo a luz do 
sol).
•Não utilize o aparelho caso os sensores e eletrodos estejam degradados ou 
soltos, pois isto pode afetar o desempenho ou causar outros problemas.
•Não limpar o aparelho com produtos como álcool, tíner, benzina ou removedor 
de esmaltes (acetona). Pode causar problemas na superfície do aparelho. 
•Não utilizar o cabo em caso de danos, tais como, rompimento, fios internos 
aparentes, mau contato, entre outros. Caso haja danos, substitui-lo 
imediatamente.
•O cabo de alimentação é responsável por isolar o equipamento da rede elétrica, 
portanto, não puxe o cabo para desligar, não manusear com as mãos molhadas, 
não torcer.
• O equipamento possui uma placa interna controladora com tecnologia integrada 
contra sobrecarga da bateria, onde através dos seus componentes eletrônicos 
monitora o ciclo de carregamento, quando atingir seu limite, à energia é 
interrompida para não haja a possibilidade de danos internos como (vazamentos, 
explosão, aquecimento, etc) assim proporcionando o prologando a vida da 
bateria.
•Não carregar, usar ou deixar em local de alta temperatura ou jogar no fogo 

ou esquentar. 
•Este produto contém baterias recarregáveis. Poderá ocorrer produção de 
calor, incêndio ou explosão. 
•Não desmontar, consertar ou modificar. Pode causar incêndio, choque 
elétrico ou ferimentos. 
•Não utilizar para outros fins além do especificado no manual do usuário.  
Pode causar ferimentos ou mau funcionamento do aparelho 
•Não causar dano ou ruptura, não modificar, não puxar com força, torcer ou 
enrolar o cabo de alimentação. 
•Não utilizar quando o adaptador de alimentação (adaptador AC) estiver 
danificado ou se estiver frouxo, pode causar choque elétrico, curto circuito 
ou incêndio. 
•No caso de retirar o adaptador AC do aparelho ou da tomada, não puxar 
pelo fio.
•Se não estiver usando, desligue o aparelho e retire o adaptador AC da 
tomada. Não retirar ou colocar com as mãos molhadas. 
•Em caso de limpeza do aparelho, sempre desligue o aparelho e retire o 
adaptador AC da tomada. Pode causar choque elétrico, curto circuito ou 
incêndio. 
•Em caso de mau funcionamento do aparelho, desligue o aparelho e retire 
imediatamente o adaptador AC da tomada. 
•Não use o aparelho com problemas se apresentar sinais de fumaça, barulho 
estranho ou mau cheiro. 
•Não usar nem deixar o aparelho em locais próximos ao fogo, locais com 
temperatura e umidade altas como nos banheiros e em locais com muita 
poeira. E também, não aproxime de aparelhos que geram calor.  Pode ocorrer 
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geração de calor, incêndio ou explosão. 
•Utilizar sempre o adaptador AC próprio do aparelho. E, sempre utilizar o 
adaptador direto na tomada da parede e não em tomadas tipo “Benjamin”. 
Pode causar choque elétrico, curto circuito ou incêndio. 
•Guardar o aparelho em local fora de alcance da criança e não a deixe usar. 
Pode causar acidentes ou ferimentos. 
•Não deixar pessoas que não tenham controle de si mesmo usar o aparelho. 
E, evitar que a pessoa com deficiência física utilize o aparelho sozinho. Pode 
causar acidentes ou ferimentos. 
•Não deixar o aparelho em locais instáveis, não deixar cair e não bater.  Pode 
causar defeito no aparelho. 
•Não utilizar o aparelho quando estiver dirigindo ou em outro veiculo de 
transporte. Podem ocorrer acidentes com risco de morte.

Antes de conectar o plugue do carregador na entrada de energia, certifique-
-se que todos os componentes estão intactos, sem sinais de violação, quebra 
ou que já foram abertos.

Caso seja identificado qualquer anomalia, não utilize o aparelho e entre em 
contato com a Basall.

Observe que esse aparelho não requer pilhas, pois é alimentado com bateria 
recarregável, a fim de manter um desempenho consistente. Após carregar a 
bateria, retirar da tomada o adaptador e desligar o cabo no aparelho.

•As conexões devem ser feitas antes de conectar o adaptador na tomada, 
para desligar não puxar pelo cabo, deve-se retirar o adaptador primeiro e após 
desconectar o cabo das conexões do aparelho e adaptador.

•Não utilize o carregador para outros fins de carregamento de equipamen-
tos similares.

•Sempre guarde o aparelho com a bateria carregada e caso não use o 
aparelho por longos períodos, recarregue a bateria pelo menos uma vez a 
cada dois meses.

Antes de ligar
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•Esse aparelho não é indicado para uso por pessoas (inclusive crianças) 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não 
tenham experiência ou conhecimento, a menos que contem com a supervi-
são ou instrução, referente ao uso do aparelho, de uma pessoa responsável 
por sua segurança.
•Mantenha longe do alcance das crianças.
•Proibido o uso para menores de 18 anos, salvo sob orientação médica.
•Utilize o aparelho de acordo com as instruções de uso. 
•Caso ocorra qualquer anormalidade, pare o seu uso e solicite o reparo. 
•Não utilize o aparelho com defeito, pois poderá causar danos ao corpo. 
•As precauções listadas aqui são itens importantes de segurança. Portanto 
siga-as corretamente. 
•Não utilizar ao dirigir, operar maquinário ou durante atividades em que 
contrações musculares involuntárias possam colocar o usuário ou outras 
pessoas em perigo, enquanto estiver dormindo, na banheira ou no chuveiro.
•Se sua pele for muito clara, você estará mais propenso a apresentar 
vermelhidão na região de utilização. Em quase todos os casos, tal 
vermelhidão é normal e não deve causar preocupação. Se você notar uma 
reação adversa, interrompa o uso e entre em contato com seu médico.
•Não derrube ou deixe o aparelho sujeito a quedas ou pancadas bruscas. 
Este é um aparelho de precisão e o desempenho do produto pode ser 
prejudicado;
•Não utilize este aparelho sobre lesões cancerosas ou com suspeita de 
câncer.
•Não utilize este aparelho sobre pintas ou manchas congênitas;
•Entre em contato com seu médico e interrompa o uso deste aparelho em 
caso de reações adversas, não consultar o médico pode causar a piora da 

Advertências e Precauções
reação. Consulte seu médico antes de usar o aparelho se estiver usando 
algum antibiótico tópico, ou um produto ou medicamento que possa 
descamar ou fazer que sua pele fique sensível.
•Não utilize o aparelho diretamente sobre os olhos, podendo causar 
cegueira irreversível;
•Não use este aparelho além do recomendado. O uso além do recomendado 
pode causar queimaduras ou lesões;
•Não use o aparelho se perceber lesões ou piora após o uso. Se estiver 
preocupado sobre qualquer alteração na pele, entre em contato com seu 
médico;
•Não use o aparelho sobre ou próximo à área de aplicação de uma injeção 
recente de esteroides; 
•Nunca utilize o aparelho ao dirigir, operar maquinário ou durante 
atividades em que contrações musculares involuntárias possam colocar o 
usuário ou outras pessoas em perigo, enquanto estiver dormindo, na 
banheira ou no chuveiro.
•Somente inicie o uso do aparelho após ter lido atentamente as instruções 
especificadas neste manual;
•Não ligue o aparelho em ambientes inflamáveis.
•Esse aparelho deve ser usado apenas em ambientes fechados.
•Sempre higienize o aparelho conforme indicações de uso. 
•Em caso de defeito comunique a Basall, nunca abra o aparelho.
•Use apenas peças fornecidas pela Basall.
•Sempre desligue o aparelho da tomada quando for realizar a limpeza.
•Em caso de pessoas com a pele macia ou na parte do corpo que tiver 
flácida, ou até mesmo dependendo da forma de uso, o copo poderá se aderir 
na pele dificultando o desprendimento. Depois de um tempo poderão 
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ocorrer hematomas, portanto tome os cuidados abaixo indicados. Em caso 
de ocorrer hematomas pare imediatamente o uso. Dependerá do tamanho 
do hematoma, mas em aproximadamente 1 semana deverá desaparecer. 
•Caso sinta cansaço ou aparecer anormalidades na pele durante o uso, parar 
imediatamente o seu uso. Caso os sintomas continuem nos próximos dias, 
consultar um médico. 
•Utilizar o aparelho sempre deslizando sobre a pele, não deixando parado 
em um só lugar. Se utilizar o aparelho parado em um só lugar pode causar 
máculas púrpuras na pele, danificando-a. 
•Utilizar o aparelho respeitando o tempo de uso. O uso excessivo pode 
causar problemas na pele. Utilize cerca de 2 a 3 minutos em cada parte, não 
utilizando mais que 5 minutos. 
•Não utilizar o aparelho pressionando com força sobre a pele. Pode causar 
lesões na pele 
•Caso sinta formigamento na superfície da pele, baixe a potência do EMS 
ou desloque o aparelho para outra parte. Ou, suplemente com gel ou água. 
Se continuar usando assim mesmo, pode causar problemas na pele. 
•Quando estiver usando o EMS, vá suplementando com gel ou água, de 
maneira que sempre tenha gel ou água entre a cabeça do aparelho e a pele. 
Se continuar usando assim mesmo, pode causar lesões na pele. 
•Não usar no rosto. Este aparelho é de uso específico para o corpo. Pode 
causar máculas púrpuras na pele ou provocar lesões na pele. 
•Pessoas com peles sensíveis não devem usar o aparelho mais que 3 vezes 
na mesma parte. Pode causar máculas púrpuras na pele ou provocar lesões 
na pele. 
•Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, é necessário fazer o teste de 
contato: No início ou até se acostumar com o uso do aparelho, utilize no 

modo LIPO 1 e nível 1 do EMS. Mesmo que não sinta os estímulos do 
EMS, não aumente o nível. Pode causar acidentes ou ferimentos. Ajuste o 
nível depois que o corpo se acostumar. 
•Se sentir que a sucção está muito forte, aperte rapidamente o botão de 
liberação e solte o copo da pele. Pode causar máculas púrpuras na pele ou 
provocar lesões na pele. 
•Não utilizar o aparelho se as mãos estiverem com gel ou água. Pode causar 
acidentes caso as mãos escorreguem ou o líquido pode infiltrar entre os 
vãos dos botões do aparelho e causar o seu mau funcionamento. 
•Quando o aparelho estiver ligado, não encoste o aparelho em outros 
aparelhos de beleza ou aparelhos elétricos. Não use junto com outros 
aparelhos elétricos. Pode causar ferimentos ou mau funcionamento do 
aparelho. 
•Fixar bem o copo no aparelho, inserindo-o até o fundo. Podem ocorrer 
problemas como enfraquecimento da potência de sucção ou o seu mau 
funcionamento. 



O iFit associa a sucção a vácuo com o sistema de rolete para promover uma 
eficiente drenagem linfática do local, quebra dos septos fibrosos da celulite e 
redução de medidas do tecido adiposo.
Além disso, o sistema de pulsos elétricos ativa os nervos motores subjacentes, 
resultando em contrações musculares. O iFit envia um sinal para o músculo 
fazendo com que ele se contraia e depois relaxe. Esses impulsos foram 
desenvolvidos para imitar o sinal nervoso natural obtendo contrações 
eficientes, agradáveis e contínuas. 
Tudo isso de forma conjunta e simultânea melhora a qualidade do tecido 
adiposo e muscular melhorando a silhueta corporal.
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Passo 1 – Endermologia - Apertando o Botão LIPO o sistema de vácuo é 
acionado e ao posicionar sobre a área a ser tratada, o tecido será sugado para 
dentro do copo e pressionado contra os roletes massageadores.
Passo 2 – Ao movimentar o aparelho o tecido é delicadamente dobrado e 
desdobrado sob a ação contínua dos rolos, permitindo a mobilização profunda 
do tecido. Este processo aumenta a circulação local quebrando as moléculas 
de gordura em fragmentos menores para posterior absorção, além de ajudar na 

 

  

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

•Melhora da silhueta corporal

•Estimulo muscular

•Redução da celulite

•Redução de medidas

•Relaxamento

•Melhora da dor crônica

Indicações Instruções de uso
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eliminação de líquidos acumulados nos tecidos. A partir desses movimentos, 
toxinas e outros resíduos metabólicos também são expelidos, o que estimula a 
circulação sanguínea e, consequentemente, melhora o aspecto da pele como 
um todo.
Passo 3 – Ao ligar o botão EMS um campo elétrico é formado entre os dois 
polos metálicos do copo estimulando o músculo de forma involuntária para 
fortalecer o tecido. Este processo também aumenta a circulação sanguínea.

Para iniciar a utilização do aparelho você deverá passar pequena quantidade de 
gel ou água na parte do corpo escolhida. Se a pele estiver seca, o copo poderá 
não deslizar adequadamente. 
Enxugue bem as mãos antes de iniciar, se a mão estiver escorregadia, poderá 
ocasionar acidentes não esperados ou o gel poderá infiltrar no vão do botão, 
ocasionando a quebra do aparelho.

•Botão EMS
Apertando o botão EMS por cerca de 3 segundos, inicia-se o EMS. Apertando 
novamente o botão é possível ajustar a intensidade em cinco níveis, informado 
pelo painel de LED na cor amarela.
•Botão LIPO
Apertando o botão LIPO por cerca de 3 segundos, inicia-se a sucção. Apertan-
do novamente o botão é possível ajustar a intensidade em três níveis, informa-
do pelo painel de LED na cor verde.
•Desligamento
Com o aparelho ligado, apertando o botão EMS ou o botão LIPO por cerca de 
3 segundos, o aparelho se desliga. 
Mesmo que não desligue o aparelho através do botão, após cerca de 10 
minutos do início da operação, o aparelho se desligará automaticamente. 

RELEASE

EMS LIPO

Lâmpadas EMS (5 níveis) Lâmpadas LIPO (3 níveis)

No inicio do uso, treine soltar o copo em locais não muitos 
visíveis, como o antebraço

Para soltar o copo da 
pele, pressionar o botão 

RELEASE 

Não puxe o aparelho 
quando a sucção estiver 

ativada.
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No caso de utilizar o suporte do carregador:

1. Conectar o adaptador AC do aparelho na tomada. 
2. Ajustar e conectar o plugue do aparelho com o plugue do suporte do 
carregador. 
A lâmpada do aparelho irá piscar e o carregamento será iniciado. Quando a 
lâmpada apagar, a carga estará completa. 
Se a lâmpada não acender, verifique a posição do aparelho. 
3. Posicione o aparelho como na figura ao lado. 
 Dependendo da carga restante e do ambiente de uso, 
o tempo para carregar pode variar. 
Tempo Médio para Carregar a Bateria:
- Tempo para Carregar: Aprox. 2 a 3 horas
- Tempo de Operação: Cerca de 30 minutos

•Após a carga da bateria completa, desconecte o adaptador AC da tomada. 

No caso de não utilizar o suporte do carregador

1. Abrir a tampa de entrada de conexão do adaptador no suporte do 
carregador. 
2. Pegar o plugue do adaptador e desconectar do suporte do carregador.

a. Conectar o plugue do adaptador AC no 
plugue de entrada do aparelho.
b. Conectar o adaptador AC na tomada. 
• Utilizar sempre o adaptador AC próprio do 
aparelho. 
• Conectar sempre o adaptador AC direto na 
tomada da parede e não em tomadas tipo 
“Benjamin”. Pode causar choque elétrico, 
curto circuito ou incêndio.
• A lâmpada do aparelho começará a piscar 
em vermelho e o carregamento será iniciado. 
Quando a lâmpada apagar, a carga estará 
completa. 
Após a carga da bateria completa, desconecte 
o adaptador AC da tomada e desconecte o 
plugue do adaptador do aparelho. 
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A. Colocação do copo. 
•Verificar se o filtro está colocado. 
•Se não estiver colocado, coloque sempre o filtro. 
•Verificar o formato do copo e do receptor do copo no aparelho e inserir o 
copo até ouvir o som de encaixe. 
Sempre inserir o copo até o final de maneira que não se solte do aparelho. Se 
não estiver bem encaixado poderá não ocorrer sucção.

B. Apertar o botão da função (EMS ou LIPO) por um tempo (aproximadamen-
te 3 segundos) para escolher a função e ligar o aparelho. A lâmpada de nível da 
função escolhida deverá acender.

FORMATO

C. Deslizar o botão do modo e escolher entre sucção intermitente e sucção 
contínua.

D. Apertar os botões EMS ou LIPO e escolher o nível de cada um.
No início do uso, iniciar com nível 1. 
Sempre retirar o copo do aparelho pressionando o botão de destravar para 
soltar o copo. Se forçar para retirar, pode causar a quebra do copo ou aparelho. 

Segure o aparelho de forma que o dedo permaneça 
sempre sobre o botão RELEASE para, a qualquer 
momento, seja possível liberar o aparelho da pele, 
como na figura ao lado

1

2

Modo 1: Sucção intermitente
Modo 2: Sucção contínua.
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Caso a pele esteja seca, o copo poderá não deslizar de forma ideal. Para 
utilização correta, passe gel ou água antes de utilizar o aparelho. 
Retire totalmente o gel das mãos e somente depois disso inicie a utlização. 
Caso contrário, a mão poderá ficar escorregadia provocando acidentes 
inesperados ou o gel poderá entrar entre os vãos do aparelho e do botão, 
danificando o aparelho. 
Utilizar o aparelho, fixando bem o copo na 
pele. Iniciar deslocando o copo. 
• Execute a utilização, considerando 
2 a 3 minutos por parte. 
• Quando a pele é muito macia ou a pele 
flácida, deslize o aparelho, puxando e 
esticando a pele. 
• Não pressionar o aparelho muito forte 
contra a pele. 
• Para liberar o aparelho da 
pele, aperte o botão RELEASE.

O aparelho pode ser utilizado no braço, nas pernas, no abdômen, nas costas, 
nádegas e na lombar. Não utilizar no rosto, pois poderá causar lesões na 
pele. 
Abdome e Cintura
• Deslize o aparelho da parte superior do abdômen até a região inguinal. 
• Faça movimentos grandes da esquerda para a direita. Não passe o 
aparelho em cima do umbigo.  
• Faça movimento vertical entre a parte abaixo do peito até a parte inferior 
do abdômen.
• E por fim, termine deslizando até a região inguinal.
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Pernas 
• Faça movimento de cima para baixo e vice e versa, em toda parte abaixo 
do joelho e por fim, deslize até a parte de trás do joelho.
• Deslize o aparelho em toda região da coxa, no sentido vertical e por fim, 
deslize da parte superior do joelho até a região da virilha. 
• Na região em que a pele estiver flácida, puxar a pele e deslizar o aparelho 
com a pele esticada poderá causar lesão na pele.  

Nádegas
• Deslize o aparelho no sentido da parte 
posterior  da coxa até a nádega, como se 
estivesse levantando a nádega. 

Antebraço
• Deslize o aparelho na região entre o cotovelo e a axila. 
 Finalizar deslizando para a região da axila. 

Ao terminar a utilização, apertar o botão de função (Botão EMS / Botão LIPO) e 
desligar o aparelho. 
O aparelho se desligará automaticamente 10 minutos após ligar o aparelho. 



Não utilize o aparelho se você se encaixar em qualquer um dos seguintes 
tópicos:
• Doenças dermatológicas, como câncer de pele ativo, histórico de câncer 
de pele ou qualquer outro câncer localizado nas áreas a serem tratadas.
• Lesões pré-cancerosas ou sinais de nascença atípicos nas áreas em que a 
utilização será realizada.
• Histórico de distúrbio de colágeno, incluindo formação de queloide ou 
histórico de má cicatrização.
• Histórico de doenças vasculares, como a presença de varizes ou ectasia 
vascular, nas áreas em que a utilização será realizada.
• Infecções, eczema, queimaduras, inflamação de folículos capilares, 
feridas abertas, escoriações, herpes simples, feridas ou lesões e hematomas 
nas áreas em que a utilização será realizada.
• Cirurgia nas áreas em que a utilização será realizada.
• Epilepsia com sensibilidade ao calor.
• Diabetes, lúpus eritematoso, porfiria ou alguma doença cardíaca 
congestiva.
• Sofrer de qualquer tipo de alergia de pele.
• Qualquer distúrbio de coagulação sanguínea.
• Histórico de doença imunossupressora (incluindo infecção por HIV ou 
AIDS).
• Pacientes com Melasma.
• Pacientes com Vitiligo.
• Se a sua pele estiver sendo/foi tratada recentemente com alfa-hidroácidos 
(AHAs), beta-hidroácidos (BHAs), isotretinoína tópica, tretinoína ou ácido 
azeláico.
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• Se você tiver tomado isotretinoína sistêmica (Roacutan ou similares), ou 
etretinatos (Acitretin ou similares) nos últimos 3 meses. Esse tratamento 
pode deixar a pele mais suscetível a cortes, feridas e irritações.
• Se você tiver baixa sensibilidade ao calor ou estiver sob o efeito de 
analgésicos, pois eles reduzem a sensibilidade da pele ao calor.
• Se você estiver tomando medicamentos imunossupressores.
• Pessoas com diabete mellitus: possível bolha de água causada por 
tratamentos;
• Pessoas com queimaduras de sol há menos de duas semanas;
• Pessoas que estejam na vigência de procedimento dermatológicos. 
Consulte seu médico antes de utilizar o aparelho;
• Mulheres grávidas ou durante o período de amamentação;
• Aplicação em crianças.
• Pessoas que estejam se submetendo a tratamento com óleos essenciais;
• Se tiver recebido injeções de preenchimentos artificiais (tais como sílica, 
polimetilmetacrilato e silicone), evite a região.
•Esse aparelho não é indicado para uso por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham 
experiência ou conhecimento, a menos que contem com a supervisão ou 
instrução,referente ao uso do aparelho, de uma pessoa responsável por sua 
segurança. 
Nunca aplique o aparelho em :
• Regiões lesionadas; Regiões com melasmas; Regiões dos olhos;
• Áreas com as seguintes características:
→Região com metal, plástico e próteses de silicone;
→Região pigmentada resultado de coceira, queimadura ou estímulo físico;
→Região com inflamação causada por cosméticos;
→Região com tatuagem.

Contraindicação



 

•Após a sucção, a pele poderá ficar temporariamente avermelhada. 
Se a vermelhidão da pele não desaparecer após mais de um dia, a 
utilização do aparelho deverá ser interrompida. 
•Hematomas apesar de raros podem ocorrer. Consulte um médico na 
persistência dos sintomas.
•Respeitar o tempo de uso máximo de 5 minutos por parte, nunca 
utilizando por longo tempo. 
A utilização prolongada poderá ocasionar lesão na pele. 
•Não utilizar o aparelho no rosto. 
•Efetuar a utilização sempre deslizando o aparelho sobre a pele, nunca 
deixando parado em um determinado ponto. 
•As pessoas com pele sensível não deverão utilizar o aparelho mais de 3 
vezes na mesma parte do corpo em uma única seção. 
•Não deslizar o aparelho com força sobre a pele e nem pressionar com 
força contra a mesma. 
•Não encostar o aparelho ligado em outro produto elétrico ou aparelho de 
beleza. 
Poderá sofrer ferimento ou causar dano ao aparelho. 
•Não aumentar o nível de forma forçada mesmo que não sinta o estímulo 
do EMS. 
Faça o ajuste do nível após acostumar-se. 
•Caso sinta ardência na superfície da pele, abaixe a força ou desloque o 
aparelho para outras partes. Ou ainda, passe gel ou água. Se continuar 
usando o aparelho assim mesmo, poderá danificar a pele.

Se você notar qualquer efeito adverso, interrompa imediatamente a 
utilização do aparelho e consulte seu médico.
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O seu médico tem autonomia para indicar-lhe a utilização 
do iFit mesmo se você se encaixar em algum dos tópicos 

acima citados.

Não utilizar o aparelho nas seguintes condições ou locais descritos:
Há possibilidade de acidentes e causar problemas na pele e no corpo.

•Doenças agudas    •Doenças com febres constantes 
•Doenças transmissíveis   •Doenças de órgãos internos 
•Diabete    •Locais de cirurgias plásticas 
•Verrugas salientes   •Estado alcoolizado 
•Rosto    •Pescoço 
•Doenças do coração   •Período com problemas de pressão 
•Tumor maligno   •Áreas íntimas
•Tuberculose   •Doenças de pele como erupção 
•Região de fratura  
•Região do abdômen durante o período menstrual 
•Verrugas virais 
•Membrana mucosa da região do púbis ou da boca 
•Quando estiver usando medicamentos que provoquem sonolência  
•Pessoas que utilizam aparelhos médicos. 
•Aparelho médico como Marca-passo implantado no corpo. 
•Aparelhos médicos como CEC (circulação extracorpórea) para manutenção 
de órgãos vitais como coração e pulmão. 
•Aparelhos médicos do tipo monitor eletrocardiográfico.

Efeitos Adversos
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- Desligue o aparelho removendo o plugue da tomada de energia elétrica antes de 
realizar o processo de limpeza;
- Desconecte os cabos e limpe-os com um pano levemente umedecido com 
álcool.
- Na unidade principal e no controlador passe um pano limpo e umedecido com 
álcool, depois enxugue com pano seco. Este procedimento deve ser feito antes e 
depois de cada uso, pois isso ajuda a evitar a disseminação dos germes. Os germes 
podem causar infecções;
- Nunca sature o pano com álcool, pois este poderá entrar nas junções plásticas ou 
vedações e danificar o equipamento;
- Não use objetos cortantes ou metálicos para limpar.
- Após o uso deixe o aparelho esfriar em temperatura ambiente e sempre 
recarregue o aparelho em carga completa da bateria para guardá-lo;
- Sempre que for utilizar o aparelho após a limpeza, aguarde pelo menos 15 
minutos para assegurar que o aparelho estará livre de umidade;
- Nunca borrife ou derrube álcool ou qualquer líquido sobre o equipamento;
- Nunca imerja o aparelho em água ou qualquer outro líquido; 
- Após o uso, guarde sempre o aparelho longe da luz direta solar, umidade e calor 
excessivo;
- Sempre recarregue o aparelho a cada 2 meses para não danificar a bateria, 
mesmo que esteja sem uso.

Solução de ProblemasLimpeza e Conservação

Problema Causa Resolução

Aparelho não liga

Aparelho não suga

- Verificar nível da bateria - Carregar bateria
- Tomada elétrica não 

funciona
- Carregar em outra  

tomada

- Aparelho com defeito - Entrar em contato  
com SAC

- Copo  frouxo

- Filtro sujo

Barulho anormal
-Peças frouxas

- Verificar o aperto  
das peças.

-Aparelho com defeito
-Enviar para a 

assistência técnica.

- Encaixar o copo 
adequadamente.

-Executar limpeza do 
aparelho

Não há sensação 
de estimulação -A emissão de EMS não 

chega à pele.

-O nível de potência de 
EMS está muito baixo.

-Entre em contato com 
a Assistência Técnica.

- Aumente o nível 
de EMS

Se as informações aqui apresentadas não forem suficientes para solucionar seu 
problema, entre imediatamente em contato com a assistência técnica autorizada.
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Especificações
Energia: Entrada: 100-240V – 50/60Hz – 0,2Aa  Saída: DC 5.0V 0.5A
Consumo de Energia: Aproximadamente 3W (durante o carregamento)
Resistência da carga: 1KΩ      Forma de onda: Pulsos de onda quadrada
Tamanho e tipo de eletrodo: Tipo corpo plástico revestido de tinta condutiva, 
embutido no copo de contato corporal, de forma não uniforme , com espessura de 
2 milímetros, e área de contato de 2,4 milímetros quadrados.
Tipo de tensão de saída (V: Rms, Pico, Pico-a-pico, etc.) ou corrente de saída 
(mA: Rms, Pico, Pico-a-pico, etc.): Dois Pulsos de onda quadrada, com 
frequência de 19Khz, e tensão CA pico a pico de 142Volts (RMS: 78,5Volts) em 
nível máximo e AC pico a pico 46Volts (RMS: 16,66V ) em nível mínimo. Em 
ciclos com deltas regressivos iniciando em 75 milissegundos e finalizando em 25 
milissegundos, formando um bloco de pulsos. O intervalo entre os blocos é de 2 
segundos. A duração total do bloco de pulsos é de 4,8 segundos.
Precauções a serem tomadas quando a saída contiver um componente 
CC(corrente continua): A saída não contem componentes de CC 
Informações dos valores para saída acima de 10mA ou 10V: Valor máximo de 
saída AC 146 Volts pico a pico
Recomendações para eletrodos com densidade de corrente excedente 
2mA/cm²: Este equipamento não possui densidade maior do que 2mA/cm².
Amplitude do pulso:
 Nível 1: 30±5V; 
 Nível 2: 0.5 segundos 30V→50±5V; 
 Nível 3: 0.5 segundos 30V→0.5s 50V→75±8V; 
 Nível 4: 0.5 segundos 30V→0.5s 50V→0.5s 75V→90±10V; 
 Nível 5: 0.5 segundos 30V→0.5s 50V→0.5s 75V→0.5s 
Frequência do pulso: 10kHz
Duração do pulso: 98us
Dimensões Externas: 154 x 63 x 62 mm
Peso: 180g 
Modo de operação: Contínua

A aplicação pode tem mais de uma intensidade? Se sim, informar o 
incremento:
 Nível 1 para Nível 2 é 20V
 Nível 2 para Nível 3 é 25V
 Nível 3 para Nível 4 é 15V
 Nível 4 para Nível 5 é 25V
Tempo para carregamento: Aproximadamente de 2 a 3 horas Dependendo das 
condições, pode haver variações.
Tipo de desempenho: Desempenho Essencial (isto é, desempenho necessário 
para se conseguir ausência de risco inaceitável)
Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe II, energizado internamente
Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo BF
Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0 
(X = não prescrito o grau de proteção contra material particulado e 0 = Não 
protegido contra a penetração de água), ou seja, não é protegido contra 
penetração nociva de água.
Vida útil: 1 ano
Bateria: Aproximadamente 300 ciclos de recarga e/ ou vida útil de 1 ano.
Tempo estimado com a bateria carregada: 30 minutos em uso continuo. 
Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura anestésica 
inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso: Equipamento não adequado ao 
uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido 
nitroso.

Cores dos LEDs:
 Carregando: – Cor vermelha nos LEDs 1,2,3,4,5,6,7,8
 Carregado / pronto para uso – Cor verde nos LEDs 6,7,8
 Eletroestimulação em uso – Cor amarela nos LEDs 1,2,3,4,5
 LIPO em uso – Cor verde nos LEDs 6,7,8
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•Temperatura: 10°C ~ 40°C.
•Umidade Relativa: ≤80%UR.
•Pressão Atmosférica: 86,0kPa ~ 106,0kPa.
•Armazenar o produto em local seco, livre de umidade e poeira.

Condição de uso e armazenamento

•Evite impactos bruscos, vibrações ou quedas.
•Evite pingos de chuva ou derramamento de água.
•Carregue o aparelho conforme indicado pela seta e não o vire de cabeça 
para baixo.
•Evite colocar peso sobre o aparelho.
•Produto frágil

Transporte

Não recomendamos a desmontagem do aparelho. Tal violação acarretará 
na perda da garantia. A Basall possui uma rede de Assistência Técnica 
Autorizada. Se o aparelho apresentar algum mal funcionamento, fora do 
período de garantia, entre em contato conosco para uma avaliação do 
problema.

Manutenção

Participe da nossa pesquisa de satisfação!
Satisfação

LMG LASERS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
Endereço: Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421 – Polo Industrial
Guaxupé/MG, CEP:37800-000  CNPJ: 09.089.140/0001-52

Contato

Entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

E-mail:
sac@basall.com.br

Telefone:
+55 (35) 3559-2518

Para mais informações sobre produtos, telefones, revendas, assistência 
técnica visite nosso site:

fb.com/basallbrasil/ instagram.com/basallbrasil/



Como qualquer outro aparelho eletrônico, o iFit é composto por diversos 
materiais, como plásticos, metais (ex. chumbo), borrachas, entre outros. Sendo 
assim, existem riscos de contaminação ao meio ambiente associados à 
eliminação deste equipamento e seus acessórios ao final de suas vidas úteis. 
Preocupada com o meio ambiente, e atendendo o disposto na Lei n° 12305, de 
02 de Agosto de 2010, a qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
a Basall orienta que o descarte deste equipamento e seus acessórios não sejam 
destinados em lixo comum, pois alguns materiais demoram a se decompor, 
causando danos ao meio ambiente.
Contate empresas no ramo de coleta seletiva e/ou reciclagem de sua cidade ou 
região para o destino correto destes materiais.
O EQUIPAMENTO E SUAS PARTES DEVEM SER ELIMINADOS, AO FIM DA VIDA 
ÚTIL, DE ACORDO COM NORMAS FEDERAIS E/ OU ESTADUAIS E/OU 
MUNICIPAIS.

Proteção do Meio Ambiente
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Atenção, informação importante e relevante para o correto funcionamento

Proibido derramar líquido

Referir-se a instrução de Uso

Indica a posição vertical correta da caixa de transporte. Este lado para cima.

Caixa de transporte deve ser mantida longe da chuva

Conteúdo da caixa de transporte são frágeis, por isso, 
devem ser manuseados com cuidado

Não descartar em lixo comum (ver tópico Proteção do Meio Ambiente)

Pictogramas

Fabricante

Risco de choque elétrico

Risco de incêndio

Assistência técnica

Equipamento Classe II

Embalagem reciclável

Equipamento não é protegido contra penetração de líquidos 

Parte aplicada tipo BF

39



40

Anexos
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Atenção o iFit não é de SUPORTE À VIDA!
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