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Componentes 

Retire cuidadosamente todo o conteúdo da 
embalagem e confira o produto para certificar-
se de que todos os componentes da sua 
poltrona foram recebidos. Isto inclui: 
 
A. Estrutura da poltrona com assento 

almofadado. 
B. Encosto almofadado com controle manual 

incluso. 
C. Base da otomana. 
D. Pés de apoio da otomana. 
E. Almofada da otomana. 
F. Almofadas dos braços. 
G. Adaptador AC. 
H. Quatro parafusos M6*40 para os braços. 
 

 
I. Oito parafusos M6*18 para a almofada da 

otomana. 
J. Dois parafusos M8*60 para os suportes 

dos braços do encosto. 
K. Dois parafusos castelo para prender e 

unir o encosto ao assento. 
L. Dois pinos castelo para prender e unir o 

encosto ao assento. 
M. Quatro arruelas para a base da otomana. 
N. Duas chaves Allen, uma grande e outra 

pequena. 
O. Tampas de madeira para a estrutura em 

“s” da otomana. 
P. Quatro Parafusos M8 para a base da 

otomana. 
 

 

 

 

 

Poltrona com Massageador 

Rolante e Otomana 
Com Aquecimento 

 

 

 

  



 

 

Instruções para Montagem 

1. Instale o encosto no assento 

• Alinhe os ilhós de suporte do encosto (B) aos ilhós de 
suporte do assento (A) (Fig 1). 

• Insira os dois parafusos castelo (K) nos ilhós, um por vez. 

• Prenda o pino através do parafuso (L), certificando-se de 
que os pinos tenham sido empurrados até o final e que o 
encaixe tenha sido perfeito. 

• Instale a capa a partir do encosto até a parte inferior do 
assento, cobrindo os parafusos. 

• Agora que o assento e o encosto foram acoplados, vamos 
fixar os parafusos do encosto à estrutura rígida do braço. 

• Alinhe os parafusos do braço aos orifícios da estrutura 
rígida do braço (Fig 2). 

• Insira os dois parafusos conectores (J) do encosto e 
aperte-os com auxílio da chave Allen (N) somente após 
ter inserido os dois parafusos. 

• Alinhe os braços (F) à estrutura rígida do braço, 
certificando-se de que estejam alinhados à forma do braço. 
Prenda cada braço com dois parafusos (H) e insira os dois 
parafusos antes de apertá-los para garantir que ambos 
fiquem corretamente alinhados. 
(Fig 3). Aperte-os com a chave Allen grande (N). 

 Figura 2 

 

 

 

 Figura 3 

  Figura 1 

 

  



 

 

• O último passo é ligar a fonte de alimentação principal na 
tomada da parede. 

• Localize o adaptador na parte de trás do encosto e 
conecte-o ao adaptador fornecido juntamente com esta 
poltrona (Fig 9). 

• Após conectá-los, ligue a outra extremidade a um 
adaptador AC e a uma tomada. Use somente a fonte de 
alimentação AC fornecida com esta unidade. 

Ver páginas 10-11 para mais instruções de operação. 
 
 
Cuidados e Manutenção do Produto 
Limpeza 

• Desligue a poltrona da tomada antes de limpá-la. 

• Use um pano macio e úmido para limpar a poltrona. 
Para limpar o controle ou em volta do interruptor de 
alimentação, use somente um pano seco. 

• Remova a poeira do encosto e dos braços com um 
aspirador. 

• Não use detergentes abrasivos, escovas, gasolina, 
querosene, polidor ou tíner para limpar esta poltrona. 

• As almofadas não podem ser lavadas na máquina. Não 
faça imersão em líquidos para limpá-las. 

 
Armazenamento 

• Coloque o controle na bolsa especificamente projetada 
para este fim no lado esquerdo da poltrona. 

• Evite o contato com objetos afiados ou pontiagudos que 
possam danificar e/ou perfurar o tecido. 

• Não guarde a poltrona próxima de fontes de calor ou 
chama aberta. Não exponha o produto à luz direta do sol 
por longos períodos de tempo. Isto poderá causa 
desvanecimento. 

• Recomenda-se cobrir a poltrona quando não utilizada por 
longos períodos. 

• Sugerimos enrolar o cabo de alimentação e manter o 
conjunto em local livre de poeira e sem umidade quando 
não utilizado por longos períodos. 

 
Estrutura: 

• A estrutura deverá ser verificada periodicamente para 
garantir que os parafusos estejam apertados. Em caso de 
folgas na estrutura, aperte os parafusos com as chaves 
fornecidas. 

 
A poltrona e a almofada massageadora foram projetadas 
apenas para aplicações em locais fechados. O uso deste 
produto para aplicações ao ar livre poderá causar danos 
irreparáveis e anular sua garantia.

Figura 7a 

 
 
 
 
Figura 7b 

 
 
 
 
Figura 8 

 
 
Figura 9 

 

 

 

2. Instale os pés de apoio da otomana à base 
• Alinhe os pés de apoio (D) à base da otomana (C) com 

os suportes voltados para dentro, um de frente para o 
outro (Fig 4). 

• Vire de lado a base da otomana e insira uma arruela (M) 
em cada orifício disponível em sua base. 

• Insira dois parafusos (P) através das arruelas nos pés de 
apoio (Fig 5) e aperte-os ligeiramente, fixando 
parcialmente os pés de apoio à base. 

• Vire a base da otomana para o lado oposto e repita os 
dois passos anteriores. 

• Aperte todos os quatro parafusos com a chave Allen 
pequena (N). 
Cubra os quatro orifícios dos parafusos conectores com 
as tampas de madeira (O). Encaixe-as no local indicado 
ou bata levemente com um martelo de borracha tomando 
cuidado para não danificar a madeira. 

 

3. Instale a almofada da otomana à base de 
apoio 

• Coloque a almofada em uma superfície limpa com os 
furos voltados para cima. Vire os pés de apoio para 
alinhar os suportes aos furos da almofada. 

• Alinhe a almofada de modo que seu declive corresponda 
ao dos pés de apoio (Fig 6). 

• Alinhe a estrutura de apoio aos furos da almofada. 

• Insira quatro parafusos (I) na parte inferior e aperte-os 
ligeiramente para fixá-los. 

• Aperte completamente todos os quatro parafusos com a 
chave Allen (N). 

 

4. Conecte a fonte de energia 
• Para fornecer energia ao encosto e ao assento você 

deverá conectar os dois plugues da fonte de 
alimentação. 

• Localize o plugue de saída no lado inferior esquerdo 
do encosto e o plugue de entrada bem abaixo do lado 
traseiro esquerdo do assento (Fig 7a). 

• Alinhe as setas dos dois plugues e conecte-os (Fig 8). 

• Pronto! O encosto, o assento e a otomana estão 
conectados e já podem se comunicar com o controle 
manual. 

Figura 4 

 
 
 
 
 Figura 5 

 
 
 
 
 Figura 6 

 

 




