
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MASSAGEADOR FACIAL / CORPORAL

MF-05

Leia com atenção este manual de instruções antes de usar 
o aparelho e mantenha-o para futura necessidade.  

4. - O fabricante se obriga a consertar o massageador no período 
de garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do 
aparelho para executar reparos.
5. - O fabricante se reserva o direito de substituir o massageador 
defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é 
tão somente do julgamento do fabricante.
6. - Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não 
prorrogam o prazo da mesma.
7. - Após o prazo de garantia o fabricante se obriga a manter peças 
e assistência técnica por 5 anos para execução de serviços pagos 
pelo usuário.
8. - Todo serviço de manutenção e desgaste de peças por uso inde-
vido, mesmo durante a garantia, será cobrado à parte.
9. - Esta garantia e assistência técnica estão limitadas somente ao 
território nacional (Brasil).
10. - Perde a garantia o massageador que for indevidamente usado, 
ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo, sofrer danos provoca-
dos por queda, etc. As pilhas, defeitos ou danos causados por mau 
uso ou abuso estão excluídos desta garantia.
11. - Se o massageador não estiver funcionando adequadamente, 
verifique as pilhas antes de enviar para conserto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) 
De segunda a quinta-feira: das 08:00 às 18:00 

Sexta-feira: das 8:00 às 17:00
São Paulo e Grande São Paulo: tel. 11 3813-1092

Outras localidades: 0800 555 750
Site: www.techline.com.br

Outros países: favor contatar o distribuidor local

A Assistência Técnica é centralizada na cidade de São Paulo, sendo 
certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período 
de garantia deverá ser enviado para conserto via correio. O sedex 
de ida será reembolsado ao consumidor na ocasião do retorno do 
aparelho através de vale postal. O consumidor receberá o aparelho 
consertado pela mesma via com frete pago pela Techline. 
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O Massageador modelo MF-05 proporcionará momentos de conforto 
e de relaxamento para você. Com cinco acessórios, você poderá esco-
lher o de maior conveniencia. Qualquer outro tipo de utilização poderá 
causar danos ou até mesmo acidentes. O fabricante não se responsa-
biliza por quaisquer ferimentos causados pelo mau uso do aparelho. 

Este é um produto para uso exclusivamente doméstico, não sendo 
próprio para fins terapêuticos. É recomendável desligar o massagea-
dor por 15 minutos, depois de 20 minutos de uso contínuo.

COMO USAR
Escolha um dos acessórios e coloque no aparelho. 
Para ligar o aparelho, deslize o botão para a posição “ON”. 
Utilize o aparelho fazendo movimentos circulares constantes, po-
rém aplicando pressão moderada.  Faça movimentos suaves para 
maior relaxamento.
Para desligar, deslize o botão para a posição “OFF”. 
Para limpar o acessório retire-o do aparelho e lave com água quen-
te, enxugando-o em seguida; mas o aparelho só pode ser limpo 
com um pano seco e macio.  

ACESSÓRIOS

PILHAS
Este aparelho funciona com 2 pilhas “AA”. Deslize a tampa das pilhas 
para baixo a fim de abrí-la e coloque as pilhas respeitando as polari-
dades (+) and (-). Recomenda-se retirar as pilhas do aparelho se este 
não for usado durante muito tempo.

ATENÇÃO

• Não use nem coloque o aparelho na água ou em qualquer outro 
líquido. Isto poderá danificar o aparelho permanentemente. 
• Não use o aparelho perto da pia ou banheira.  
• Não esqueça o aparelho ligado debaixo de travesseiros ou cober-
tores. O calor excessivo poderá danificar o aparelho. 
• É necessária a supervisão de um adulto se o aparelho for usado 
em crianças.  
• Não tente consertar este aparelho. Entre em contato com o Servi-
ço de Atendimento ao Cliente (SAC) abaixo especificado.  
• Não use objetos pontiagudos ou cortantes neste aparelho. 
• Não use o aparelho nas seguintes condições: (a) em partes do 
corpo com ferimentos, queimaduras ou com inchaço; (b) se voce 
tiver algum problema de saúde, contate seu médico antes de usar 
este aparelho; (c ) não usar este aparelho perto dos olhos. 

GARANTIA

1. - Este produto está garantido por 120 dias a partir da data de 
aquisição e sua garantia só terá validade mediante a APRESENTA-
ÇÃO DO CUPOM FISCAL onde indicará o nome do comprador, a 
data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o pro-
duto e, sempre que solicitado serviço de garantia, o consumidor 
deverá apresentar o cupom fiscal.
2. - A garantia não cobre desgaste das pilhas, despesas de envio e 
retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funciona-
mento do massageador e outras despesas aqui não especificadas.
3. - A garantia é somente válida nos locais onde este produto é 
oficialmente comercializado pelo fabricante ou por distribuidor no-
meado e autorizado pelo fabricante.

Massagem multi-ponto - propicia uma sensação relaxante.  

Massagem por sucção - proporciona uma ligeira sen-
sação de vácuo que traz um efeito benéfico na pele.

Massagem capilar - especial para massagear e relaxar 
o couro cabeludo. 

Massagem por esfoliação  - ajuda na esfoliação da pele.   

Massagem concentrada - o nódulo protuberante con-
centra suaves ondas vibratórias. 
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