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Conteúdos Precauções para a sua segurança

Precauções para a sua segurança

Interpretações dos símbolos

Isenção de responsabilidade

2 3

· Estas advertências incluem descrições para a segurança dos utilizadores e prevenção de quaisquer danos 
  em objectos, entre outros.
· Leia os seguintes detalhes para utilizar o produto adequadamente.
· Utilize este dispositivo apenas durante a duração prescrita.
· Devido a riscos potenciais, não utilize este dispositivo em combinação com outro dispositivo.
· Em caso de falha de energia, desligue imediatamente o interruptor de alimentação.
· Pare de usar o produto imediatamente e consulte um médico se sentir algum mal-estar. 
· As pessoas que se encontrem nas situações abaixo não devem usar este dispositivo.
   - Doentes com doença aguda, tumor maligno ou febre e mulheres grávidas
   - Doentes com distúrbios cardíacos (especialmente os portadores de pacemakers)  
   - Doentes com distúrbios sensoriais
· Há risco de queimaduras cutâneas. Não use quando está a dormir.
· Não utilize nas seguintes partes do corpo:
   - Olhos (área saliente), órgãos genitais, coração, cérebro, medula espinhal, área Q imatura, área abdominal 
     inferior durante a gravidez
· Não utilize em áreas de pele danificadas (queimaduras, inflamações, etc.) ou em áreas infetadas.
· Este Manual classificou o nível de risco nos três graus indicados , e os seguintes símbolos gráficos visam 
  lembrar aos utilizadores as preocupações  e as cautelas a ter no que diz respeito aos eventuais riscos que
  podem ocorrer.

· O fabricante, o importador e/ou o agente não se responsabilizam por qualquer problema e/ou outros
  danos no produto, causados pelo utilizador devido a uma má utilização do produto.
· As informações constantes do manual do utilizador foram preparadas com base nas especificações atuais 
  do produto.
· Os detalhes no manual do utilizador podem ser diferentes dos do produto.
· O fabricante do produto irá adicionar e complementar novas funções a qualquer momento, podendo sempre 
  ser aplicadas novas tecnologias no futuro.
· Todas as normas e funções estão sujeitas a alterações sem pré-aviso aos utilizadores para melhoria do
  desempenho.

 

Cuidado
Pode ocorrer ferimentos ligeiros ou danos em mercadorias devido ao 
incumprimento.

Perigo
Caso haja uma forte probabilidade de causar a morte por incumprimento.

Aviso
Pode ocorrer ferimentos ou morte devido a incumprimento.
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Perigo

Evite retirar as peças do cabo de alimentação ou 
tocar na ficha elétrica com as mãos molhadas.
(Caso contrário, pode apanhar um choque ou 
causar incêndio.)

Não o utilize para outros usos que não os fins
descritos para sua utilização.
(Caso contrário, pode causar danos ao produto.)

Qualquer pessoa que utilize um pacemaker 
cardíaco deve consultar um médico antes de 
qualquer utilização deste produto.

Ninguém, a não ser um técnico qualificado para A/S 
da nossa empresa, está habilitado para desmontar,
reparar ou modificar o produto sob qualquer pretexto.
(Caso contrário, pode danificar o produto ou apanhar 
um choque elétrico e/ou causar um incêndio.)

Isto não é um dispositivo à prova de água.
Não mergulhe em água nem o use na casa de banho 
onde há humidade.
(Caso contrário, pode danificar o produto ou haver 
perigo de choque elétrico ou de incêndio.)

5

Aviso

Não permita que as crianças utilizem o produto 
sozinhas.

Não coloque objetos pesados ou outros aparelhos 
de aquecimento neste produto.
Evite dobrar excessivamente o cabo de alimentação 
ou esmagá-lo com objetos pesados.
(Caso contrário, podem ocorrer ferimentos ou 
danificar o produto.)

Evite colocar substâncias inflamáveis como vela 
acesa, cigarro aceso ou bebidas alcoólicas e/ou 
recipiente com água, objetos pesados ou outros 
demais objetos no produto.
(Caso contrário, pode causar incêndio.)

No tape o produto com cobertor durante a utilização.
(Caso contrário, pode danificar o produto ou causar um 
incêndio)

Não pise o controlador nem coloque nada de pesado 
em cima quando o manusear.
(Caso contrário, pode danificar o produto.)
Quando utilizar uma unidade de aquecimento e um 
elétrodo de baixa frequência, não aplique demasiada 
força no produto.
(Caso contrário, pode danificar o produto.)

Precauções para a sua segurança



Cuidado

Por favor, respeite o tempo e os métodos definidos.

Quando não utilizar o produto, pressione o botão de 
alimentação na parte de trás do produto para cortar 
a corrente.
(Caso contrário, pode danificar a componente 
térmica do produto.)

Retire o cabo eléctrico enquanto o produto não 
estiver a ser utilizado durante muito tempo.

Não deixe que nenhum alfinete, arame ou peça 
metálica possa rasgar o produto ou introduzir-se 
nele.
(Caso contrário, pode danificar o produto). 

Não exponha o produto à luz solar direta.
(Caso contrário, pode danificar o produto.)

Verifique a voltagem antes de qualquer utilização 
para garantir a tensão correcta, ligue sempre 
a ficha à tomada específica 

Manual do 
Utilizador
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Componentes do Produto
Nomes e Funções do Produto
 Parte principal
 Controlador
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Introdução do Produto

Ligado

Corrente eléctrica

Deligado
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Nomes e Funções do ProdutoComponentes do Produto

Montagem principal Manual do utilizador

Cabo de
alimentação

Cabo de patch de baixa
frequência (2 peças)

(S) (L)

(S) (L)

Patch de baixa frequência
– S/L (4 peças)

Pólo de baixa frequência
(2 peças)

Espuma de patch de
baixa frequência (4 peças)

Introdução
Verifique se todos os componentes estão desembalados antes de 
instalar o produto.
Por favor, informe o seu fornecedor se há algum componente em 
falta ou danificado.
Algumas especificações e/ou desenhos estão sujeitos a alterações 
para melhorar o desempenho do produto.

i

É uma parte que transmite baixa frequência ao corpo humano.

É a componente que transmite baixa frequência ao corpo humano.

Controla a baixa frequência e o Canal 1, 2

Controla a potência e a saída de baixa frequência, patch de baixa
frequência, polo de baixa frequência, calor, etc..

É uma unidade de aquecimento onde o calor passa através da placa 
do aquecedor

É um cabo que transmite a energia ao conjunto principal

② Unidade de controlo 

④ Aquecedor

Apresenta um estado de saída de baixa frequência em operação de 
baixa frequência

③ Unidade de visualização
     de saída de baixa frequência

⑤ Cabo de alimentação

① Baixa frequência

Nome                                                           Função

⑥ Patch de baixa frequência
Cabo (polo de baixa frequência)

⑦ Controlador
Controlador

CH1

CH2

② Unidade de controlo 

④ Aquecedor

① Baixa frequência

CH1

CH2

⑦  Controlador

CH1

CH2

③ Unidade de visualização 
     de saída de baixa 
     frequência

⑤ Cabo de alimentação
⑥ Patch de baixa frequência
Cabo (polo de baixa frequência)

www.nuga.kr
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- Parte principal

9 10

1 2 3 4 5 6

15 16 17

11 12 13 147 8

18 19 20

Controla a intensidade de baixa frequência CH1.

Controla a intensidade de saída da baixa frequência.

Trata-se de uma unidade de visualização (FND)
para visualizar a intensidade de saída CH1.

É um LED para exibir o estado de operação M1
Define a operação M1.

Define a operação M1.

É uma unidade de visualização (FND) para visualizar 
o modo automático de baixa frequência

Define o modo automático da baixa frequência.

Trata-se de uma unidade de visualização (FND) para 
visualizar o tempo de funcionamento da baixa frequência.

① Unidade de auto visualização da 
     baixa frequência (FND)
② Botão do modo auto da baixa 
     frequência
③ Botão de controlo de intensidade 
     de saída de baixa frequência

Define o tempo de funcionamento da baixa frequência⑤ Botão para definição de tempo de 
     funcionamento da baixa frequência

⑮ Botão de controlo da intensidade 
     da saída CH1

Nome                                                       Função

④ Unidade de visualização do tempo de
      funcionamento de baixa frequência (FND)

Unidade de visualização de 
intensidade de saída CH1 (FND)

Controla a intensidade de baixa frequência CH2.Botão de controlo da intensidade de
saída CH2

⑪ LED de exibição de operação M1 

É um LED para visualizar a definição da função térmica.⑨ Led de fixação térmica
⑩ Botão de arranque/paragem da função 
     térmica e regulação da temperatura

⑧ Botão de arranque/paragem da 
     baixa frequência

⑦ Unidade de visualização de saída
     de baixa frequência

⑬ Botão de funcionamento M2

⑭ LED de exibição de operação M2

Botão de arranque/paragem CH2

Unidade de visualização de intensidade 
de saída CH2 (FND)

Trata-se de uma unidade de visualização (FND) 
para visualizar a intensidade de saída CH2.

Inicia/Pára a operação CH2.

Define a operação M2

É um LED para exibir o estado de operação M2

É uma unidade de visualização (FND) para visualizar
a intensidade de saída da baixa frequência

⑥ Sensor de recepção do controlador
É uma unidade de entrada onde o sinal de 
funcionamento do produto é introduzido enquanto 
o controlador está em funcionamento.

Inicia/pára o funcionamento da baixa frequência.

Liga/desliga a potência e define a temperatura

⑫ Botão de funcionamento M1

É um interruptor de alimentação do corpo principal 
(ligado/desligado)

Liga o cabo de alimentação.

Interruptor de corrente eléctrica do 
corpo principal

Terminal de saída CH2Terminal de saída CH 2

Terminal de saída CH1Terminal de saída CH 1

18

19

Inicia/pára a operação CH1.Botão de arranque/paragem CH117

16

20

21

22

23

Unidade de ligação do cabo de
alimentação

24

Introdução do Produto

Ligado

Interruptor de alimentação

Desligado23 242221

CH2 CH1
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- Controlador

CH1

CH2

Nome                                                      Função 

Inicia/pára a operação CH 1.

Inicia/pára o funcionamento da esteira de baixa 
frequência.

Controla a intensidade de saída da esteira de baixa 
frequência.

Controla a intensidade de baixa frequência CH 1.

Controla a intensidade de baixa frequência CH 2.

① Botão de arranque/paragem CH1

Inicia/para a operação CH 2.③ Botão de arranque/paragem CH2

② Botão de controlo da intensidade
     da saída CH 1

⑤ Botão de arranque/paragem da 
     esteira de baixa frequência

④ Botão de controlo da intensidade
     da saída CH 2

⑥ Botão de controlo de intensidade 
     da esteira de baixa frequência

1

3

5

2

4

6

Como usar o Produto 
Como usar o Produto 
 Como usar uma esteira de baixa frequência
 Como utilizar um patch de baixa frequência
 (pólo de baixa frequência)   
 Como usar o Canal 1   
 Como usar o Canal 2
 Como utilizar a função térmica 
Como utilizar o controlador  
 Baixa frequência
 Como usar o Canal 1,2 
Como tomar medidas de emergência 
durante a utilização 

14
14

18
19
22
25
28
28
30

32
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Como usar o Produto 
-          Como usar uma esteira de baixa frequência   

Pressione o interruptor para 
ligar o produto à corrente 
eléctrica.

Pressione o botão de 
arranque/paragem (LF) da 
unidade de controlo para iniciar 
o funcionamento da luz de 
baixa tensão no pé.

Quando o produto começa a 
funcionar, o LED no centro do 
produto pisca, e a luz de baixa 
frequência no pé fica vermelha.

Passo. 2
Pressione o botão automático da 
unidade de controlo para selecionar 
o modo de baixa frequência.
(Modo auto: Quatro modos A1~A4)

Passo. 3

Ligue o cabo de alimentação à 
parte de trás do produto e 
ligue-o à tomada eléctrica 
Verifique a voltagem antes da 
utilização.

Passo. 1

Pressione o botão de tempo para 
definir o tempo de funcionamento.
(10-30 min. A hora pode ser 
definida em 5 minutos. O tempo 
máximo de funcionamento é de 
30 minutos.)

Passo. 4

Passo. 5

Pressione os botões ‘▲’, ‘▼’ 
para controlar a intensidade de 
baixa frequência. (Nível 1-20)

Passo. 6

Introdução
·Não o utilize para outros usos que não os fins descritos para utilização.
·Verifique a tensão da corrente antes da utilização

Precaução

Coloque os pés no produto, 
inicie o funcionamento a partir 
do nível baixo e aumente 
gradualmente o nível.
Se iniciar o funcionamento no 
nível mais alto, a estimulação 
poderá ser excessiva.

Aviso prévio

Quando o tempo definido 
terminar, o produto é 
automaticamente interrompido.

i

i

Ligado

Corrente eléctrica

Deligado

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2

TIME

L F

CH2 CH1
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Retire o cabo de alimentação 
da tomada de alimentação 
após a utilização.

Pressione o botão de baixa 
frequência (LF) para terminar a 
operação durante o funciona-
mento,

M Modo função - Armazenamento 
de conjunto de baixa frequência]
O uso frequente da operação (Modo 
automático, tempo e força) pode-se 
memorizar nos botões M1 e M2 
① Pressione o botão automático   
     para definir o modo desejado.
② Definir a hora.
③ Pressione o botão (LF) da 
     baixa frequência da unidade 
     de comando para iniciar  
     o funcionamento.
④ Quando se segura o botão M1 
     (ou M2) depois de se definir a 
     baixa frequência, existe o 
     primeiro som e a informação de 
     regulação é armazenada com 
     o segundo som.
    (Pode alterar as informações de
    definição efetuando o mesmo que 
    referido acima.)

Passo. 8

Coloque os dois pés no produto 
durante a utilização.

Passo. 7
Função modo M – Importação 
de definição de baixa frequência 
armazenada]
Quando premir o botão M1 (ou 
M2) enquanto a baixa 
frequência estiver a funcionar 
depois de premir o botão de 
baixa frequência (LF)

(Quando se liga as funções M1 
e M2, o LED do visor acende.)

Passo. 9

Passo. 10

Cuidado

Aviso prévio

Se não colocar os dois pés no 
produto, pode não sentir a 
estimulação de baixa 
frequência. Por isso, coloque 
os dois pés no produto.
Quando um pé deixa de tocar 
no produto quando este estiver 
num nível alto (quarto nível), 
dá-se um aviso sonoro e deixa 
de funcionar. Se os dois pés 
voltarem a colocar-se no 
produto, o funcionamento 
retoma automaticamente na 
mesma intensidade 
previamente definida.

Pressione o botão de 
arranque/paragem para terminar 
a operação, desligue o 
interruptor da corrente eléctrica e 
retire o cabo de alimentação da 
tomada de corrente.

Todos os cabos têm de ser 
retirados do produto enquanto o 
está a mover. Caso contrário 
pode danificar o produto.

Pode ocorrer um erro se o 
produto estiver ligado quando 
não estiver a ser utilizado.

i

1 2

3
4

1

2
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Como usar o Produto 
- Como utilizar um patch de baixa frequência (pólo de baixa frequência)   

Como usar o cabo patch de baixa frequência
Como utilizar o canal 1 (CH1)

① Prepare o cabo patch de baixa  
     frequência (pólo de baixa 
     frequência).

② Ao utilizar o cabo patch de baixa 
    frequência: se não houver gel para 
    baixa frequência, coloque a espuma   
    molhada no cabo patch de baixa 
    frequência e aplique-o directamente 
    na pele
  
    Quando molhar a espuma, esprema 
    bem para retirar a água. 

As várias utilizações do cabo patch de baixa frequência
Aplique-o em várias áreas do corpo para aliviar a dor.
(Cabo patch de tamanho "L" é utilizado para uma área grande, incluindo ombros e abdómen, 
 e cabo patch de tamanho "S" é utilizado para uma área pequena, nomeadamente pulsos
 e joelhos)

L size patch use L size patch use S size patch use

Espuma do cabo 
patch de baixa
frequência

③ Aplique o cabo patch de baixa .     
    frequência com a espuma, na parte 
    que quiser do seu corpo, exercendo .    
    pressão.
    Quando utilizar o cabo patch de baixa 
    frequência: agarre-o de acordo com 
    a ranhura.

Pressione o interruptor de 
alimentação da unidade de 
ligação do cabo na parte 
lateral para ligar o produto.

Passo. 2

Ligue o cabo patch de baixa 
frequência (pólo de baixa 
frequência) ao terminal do canal 1.

Passo. 3

Ligue o cabo de alimentação 
à parte de trás do produto e 
ligue-o à tomada eléctrica
Verifique a voltagem antes 
da utilização.

Passo. 1

Como usar o Produto 
- Como usar o Canal 1

Introdução
·Não o utilize para outros usos que não os fins descritos para sua utilização.
·Verifique a voltagem antes da utilização.

i

Aviso prévio
Ligue o cabo patch de baixa 
frequência e o pólo de baixa 
frequência ao canal correspon-
dente.
Ex 1) Canal 1 = Pólo de baixa 
frequência, Canal 2 = Cabo 
patch de baixa frequência
Ex 2) Canal 1 = Cabo patch de 
baixa frequência, Canal 2 = Pólo 
de baixa frequência

i

Superfície que toca 
o corpo da pessoa

Superfície que toca 
o corpo da pessoa

CH2 CH1

Ligado

Corrente eléctrica

Deligado
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Retire o cabo de alimentação 
da tomada de alimentação 
após a utilização.

Regule a saída premindo o botão 
de controlo de saída de baixa 
frequência do canal 1 ‘▲’, ‘▼’.
O nível é visualizado na unidade 
de baixa frequência (FND) do 
canal 1 (CH1).
O nível pode ser ajustado entre 
1 e 20.

Passo. 5

Regule o modo de baixa 
frequência do canal 1, premindo o 
botão de arranque/paragem do 
canal 1 (CH1) da unidade de 
controlo.

Passo. 4
Pressione o botão de 
arranque/paragem (CH1) para 
terminar a operação durante o 
funcionamento.

O funcionamento é 
automaticamente interrom-
pido decorrido o tempo 
definido (30 minutos)

Passo. 6

Passo. 7

Aviso prévioi

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2 HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2

CH1

CH1

Cuidado

Pressione o botão de 
arranque/paragem para terminar 
a operação, desligue o 
interruptor da corrente eléctrica e 
retire o cabo de alimentação da 
tomada de corrente.

Todos os cabos têm de ser 
retirados do produto enquanto o 
está a mover. Caso contrário 
pode danificar o produto.

Pode ocorrer um erro se o 
produto estiver ligado quando 
não estiver a ser utilizado.
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Defina a saída premindo o botão 
de controlo de saída de baixa 
frequência do canal 2  ‘▲’, ‘▼’.
O nível aparece indicado na 
unidade de visualização de baixa 
frequência (FND) do canal 2 
(CH2).
O nível pode ser ajustado entre 
1 e 20.

Passo. 5

Regule o modo de baixa 
frequência do canal 2 premindo o 
botão de arranque/paragem do 
canal 2 (CH2) da unidade de 
controlo.

Passo. 4

Como utilizar o canal 2 (CH2)

Passo. 2

Passo. 3

Passo. 1

Pressione o interruptor de 
alimentação na parte lateral da 
unidade para ligar o produto.

Ligue o cabo de alimentação na 
parte de trás do produto e 
ligue-o à tomada de corrente.
Verifique a voltagem antes da 
utilização.

Ligue o cabo do cabo patch de 
baixa frequência (pólo de baixa 
frequência) ao terminal do canal 2. 

Como usar o Produto
- Como usar o Canal 2

Introdução
·Não o utilize para outros fins que não os que estão descritos para a sua utilização.
·Verifique a voltagem antes da utilização.

i

Aviso prévio

Ligue o cabo patch de baixa 
frequência e o pólo de baixa 
frequência ao canal 
correspondente.
Ex 1) Canal 1 = Pólo de baixa 
frequência, Canal 2 = Cabo 
Patch de baixa frequência
Ex 2) Canal 1 = Cabo patch de 
baixa frequência, Canal 2 
=Pólo de baixa frequência

i

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

CH2

CH2 CH1

Ligado

Corrente eléctrica

Deligado



24 25Como usar o ProdutoE5

Como usar o Produto
- Como utilizar a função térmica

Retire o cabo de alimentação 
da tomada de alimentação 
após a utilização.

Pressione o botão de 
arranque/paragem (CH2) para 
terminar a operação durante o 
funcionamento.

É automaticamente 
interrompido no tempo 
definido (30 minutos)

Passo. 6

Passo. 7

Aviso prévio

Como utilizar a função térmica

Passo. 3

Passo. 1i

Pressione o interruptor de 
alimentação na parte lateral 
da unidade de ligação do cabo 
de alimentação para ligar o 
produto.

Passo. 2

Ligue o cabo de alimenta-
ção na parte de trás do 
produto e ligue-o à tomada 
de corrente.
Verifique a voltagem antes 
da utilização.

Pressione o botão de 
arranque/paragem de 
aquecimento (HEAT) para iniciar 
a função térmica.

Introdução
·Não o utilize para outros fins que não os descritos para utilização.
·Verifique a voltagem antes da utilização.

i
HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH2CH1

CH2

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2

HEAT

L H

M

CH2 CH1

Cuidado

Pressione o botão de 
arranque/paragem para terminar 
a operação, desligue o 
interruptor da corrente eléctrica e 
retire o cabo de alimentação da 
tomada de corrente.

Todos os cabos têm de ser 
retirados do produto enquanto o 
está a mover. Caso contrário 
pode danificar o produto.

Pode ocorrer um erro se o 
produto estiver ligado quando 
não estiver a ser utilizado.

Ligado

Corrente eléctrica

Deligado
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Pressione o botão de aqueci-
mento (HEAT) de forma breve 
para definir a temperatura.

L: até 50°C
M: até 60 °C
H: até 70°C

Passo. 5

Passo. 4

Coloque os dois pés no 
produto e pise no produto 
para ativar a função de 
acupressão.

Aviso

A função cessa em 8 
horas que é o tempo de 
fixação térmica

i

Retire o cabo de alimentação 
da tomada de alimentação após 
a utilização.

Passo. 6

Passo. 7

Pressione o botão de 
aquecimento (HEAT) para 
terminar o funcionamento 
durante o funcionamento.

HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2 HEAT

M1 M2

L H

M

L F

AUTO TIME

CH1 CH2

HEAT

L H

M

Cuidado

Pressione o botão de 
arranque/paragem para terminar 
a operação, desligue o 
interruptor da corrente eléctrica e 
retire o cabo de alimentação da 
tomada de corrente.

Todos os cabos têm de ser 
retirados do produto enquanto o 
está a mover. Caso contrário 
pode danificar o produto.

Pode ocorrer um erro se o 
produto estiver ligado quando 
não estiver a ser utilizado.
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Passo. 3
Regule a intensidade da baixa 
frequência premindo '-','+' do 
controlador.

Passo. 4
Prima mais uma vez o botão 
de arranque/paragem da 
esteira de baixa frequência 
para deligar o funcionamento.

Como utilizar o controlador
- Baixa frequência

Introdução
·Não o utilize para outros fins que não aqueles que estão descritos para a utilização.
·Verifique a voltagem antes da utilização.
·Aponte o controlador apenas em direcção ao sensor recepor durante a operação.

i

Passo. 1
Ligue o cabo de alimentação 
da parte de trás do produto e 
ligue-o à tomada de 
corrente.
Verifique a voltagem antes 
da utilização.

Passo. 2
Ligue o equipamento pressionando
botão de Iniciar/Parar  do 
controlador 
de baixa frequência

CH1

CH2

CH1

CH2

CH1

CH2

Sensor receptor do controlador

Pressione o interruptor de 
alimentação do cabo na 
parte lateral da unidade para 
ligar o produto.

CH1

CH2

·Para substituir a bateria do controlador, vire o controlador de cabeça para baixo, 
 faça deslizar a tampa para baixo e certifique-se de colocar a célula da bateria 
 virada para cima, como mostrado na imagem.

FRENTE TRÁS

CH2 CH1

Ligado

Corrente eléctrica

Deligado
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Passo. 3
Ajuste a intensidade da baixa 
frequência premindo o botão de 
controlo de saída de baixa frequência 
'-',´+ do Canal 1.
É apresentado um nível na unidade de 
visualização de baixa frequência 
(FND) do canal 1 (CH1).
O nível pode ser ajustado entre 1 e 20.

Passo. 4
Prima mais uma vez o botão de 
arranque/paragem (CH1) para 
terminar a operação durante o 
funcionamento.

Como utilizar o controlador
- Como usar o Canal 1,2

Passo. 2
Inicie o funcionamento do produto 
premindo o botão Iniciar/Parar do 
Canal 1(CH1) do controlador.

CH1

CH2

CH1

CH2

CH1

CH2

O mesmo para o Canal 2 
(CH2)

Aviso prévioi

O mesmo para o Canal 2 
(CH2)

Aviso prévioi

O mesmo para o Canal 2 
(CH2)

Aviso prévioi

Ligue o cabo de alimenta-
ção do lado de trás do 
produto e ligue-o à tomada 
de corrente.
Verifique a voltagem antes 
da utilização.

Pressione o interruptor de 
alimentação do cabo na 
parte lateral da unidade para 
ligar o produto.

CH2 CH1

Introdução
·Não o utilize para outros fins que não aqueles que estão descritos para a utilização.
·Verifique a voltagem antes da utilização.
·Aponte o controlador apenas em direcção ao sensor recepor durante a operação.

i

Sensor receptor do controlador

CH1

CH2

·Para substituir a bateria do controlador, vire o controlador de cabeça para baixo, 
 faça deslizar a tampa para baixo e certifique-se de colocar a célula da bateria 
 virada para cima, como mostrado na imagem.

FRENTE TRÁS

Ligado

Corrente eléctrica

Deligado

Passo. 1
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Armazenamento do
Produto e Manutenção
Como armazenar e limpar produto após 
a utilização 
Itens de auto-verificação 
Antes de qualquer Pedido A/S 
Controlador de verificação de unidades 
Especificações do produto 
Garantia do Produto

34
35
36
37
38
39

Pare de utilizar o produto imediatamente 
e retire a ficha de alimentação se houver 
algum relâmpago.

Pare imediatamente de utilizar o produto 
e contacte a sua filial fornecedora ou a 
nossa empresa se sentir algum cheiro ou 
detetar que sai fumo do produto.

Pare imediatamente de usar o produto e 
consulte um médico se ocorrer algo de 
anormal no seu corpo.

Desligue imediatamente o interruptor de 
alimentação, pare de utilizar o produto e 
contacte a nossa empresa se verificar alguma 
falha ou falta de energia no produto.

Desligue o interruptor de alimentação, retire 
imediatamente a ficha de alimentação e 
contacte a nossa empresa se tiver molhado 
o produto.

Como tomar medidas de
emergência durante a utilização 

E5
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Cuidado
Pode haver o risco de ferimentos ou incêndio se não verificar o que se 
segue. Certifique-se de verificar o seguinte:

Como armazenar e limpar produto
após a utilização Itens de auto-verificação 

• Durante o funcionamento: Temperatura (0~35℃), humidade (20~80%)
• Condições de transporte e armazenamento: Temperatura (-25~70℃), 
   humidade (20~80%), pressão atmosférica (700~1060hPa)

Introdução
1. Retire o cabo de alimentação enquanto o produto não estiver a ser 
    utilizado durante muito tempo.
2. Tenha cuidado com o local onde armazena o produto. 
① Mantenha o produto num local sem água.
② Manter o produto num local seguro ao abrigo de qualquer efeito 
     adverso, tais como a pressão atmosférica, temperatura, humidade, 
     ventilação, luz solar e/ou poeiras, sal, enxofre, etc.
③ Tenha cuidado com as condições de segurança, tais como a inclinação, 
     vibração, choque, etc. (incluindo as durante o transporte).
④ Não guarde o produto num local próximo de qualquer produto químico 
     ou gás.
⑤ Evite qualquer luz solar direta no armazenamento.

3. Guarde o produto depois de limpar os componentes.

Cuidado
Tenha o cuidado de desligar a ficha de alimentação antes de limpar.
Caso contrário, pode ocorrer choques elétricos.

Como limpar

Condições ambientais

i

1. Verificou as condições caso haja uma avaria com
    o cabo de alimentação ou com o estado do cabo?

3. A temperatura do produto está muito alta? Há algum
    problema quando aumenta a temperatura?

4. Existe algum problema com a função de baixa 
    frequência?

5. O local para a utilização do produto é uma área 
    exposta a humidades, poeiras e produtos químicos?

2. O visor da unidade (FND) indica algum erro no visor
    LED quando liga a corrente?

1. O funcionamento do aquecimento parou 
    automaticamente após a regulação do tempo?

2. O funcionamento de baixa frequência parou 
    automaticamente após a definição do tempo?

3. O FND e o LED estão desligados?

4. O cabo de alimentação está fora da tomada?

5. O local onde guarda o produto está exposto 
    ao pó, humidade e/ou produtos químicos?

Verifique depois da utilização

Verifique antes da utilização

Quando a parte superior ficar 
manchada com algo de que 
desconheça a origem
Limpe essa parte com um pano macio

Quando ao controlar a unidade 
/o visor da saída de baixa pressão 
estes estão manchados.
Limpe o sítio com um pano macio 

Sim      Não

Sim      Não

Sim      Não

Sim      Não

Sim      Não

Sim      Não

Sim      Não

Sim      Não

Sim      Não

Sim      Não
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Antes de qualquer Pedido A/S Controlador de verificação de unidades 

Verifique se há qualquer anomalia na alimentação elétrica

Se não passar 
a corrente para a  
lâmpada indicadora 
de funcionamento;

Quando a corrente 
de baixa frequência 
não liga.

Se a temperatura 
não aumentar no 
produto;

① Verifique se a ficha elétrica está ligada a uma tomada.

② Verifique se pressionou o interruptor de alimentação na   
     parte de trás do produto para ligar o produto.

③ Verifique a voltagem em uso.

① Verifique se a ficha elétrica está ligada a uma tomada.

② Verifique se pressionou o interruptor de alimentação na 
     parte de trás do produto para ligar o produto.

③ Verifique a tensão em uso.

① Verifique se pressionou o botão de alimentação na 
     parte de trás do produto para ligar o produto.

② Verifique se a temperatura está demasiado fraca.

③ Não desmonte o produto, mas contacte o seu 
     fornecedor ou a nossa empresa.

Cuidado
Certifique-se de verificar os seguintes antes de solicitar a A/S, se ocorrer 
alguma anomalia no produto.
O produto pode não funcionar normalmente e não estar avariado, se não ler 
o manual convenientemente.

Lista de verificação para qualquer anomalia que ocorra na baixa frequência

Verifique se há qualquer anomalia no aquecimento

Erro de ligação de 
baixa frequência

Erro de ligação do 
Canal 1 (CH1)

Janela de visualização da
baixa frequência (FND)

Janela de visualização do
Canal 1 (CH1) (FND)

Janela (FND) de visualização
do Canal 1 (CH1)

Erro de ligação do 
Canal 2 (CH2)

Janela (FND) de visualização
do Canal 2 (CH2) 

O cabo do canal 1 (CH1) 
não está ligado

Janela (FND) de visualização
do Canal 2 (CH2)

O cabo do canal 2 (CH2) 
não está ligado

Janela de visualização do
tempo (FND)

Desconexão do sensor 
de temperatura

Janela de visualização do
tempo (FND)

Desconexão do sensor 
de curto circuito

Janela de visualização do
tempo (FND)Sobreaquecimento

Janela de visualização do
tempo (FND)

Erro de comunicação 
(Erro de comunicação no
interior do produto)

Visualização                        Descritivo                 Ponto de visualização

Cuidado
Não desmonte o produto arbitrariamente se ocorrer algum erro, mas 
retire a ficha de alimentação, desligue o interruptor de alimentação 
e contacte o seu fornecedor.
Desmontar o produto arbitrariamente, pode causar ferimentos graves 
e/ou danos no produto.
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Especificações do produto 

Electric massager E5

Indicado no produto

6.5 kg

607 X 375 X 107 (mm)

Consulte o manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador

AC 220-240V~, 50/60 Hz

90 W

NUGA MEDICAL CO.,LTD.
185, Jiraeul-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, 
Gangwon-do, Korea

Nome do produto e 
nome do modelo

Data de fabrico
/número de fabrico

Peso do produto

Tamanho do produto

Precauções durante
a utilização

Consumo de energia

Classificação energética

Fabricante

Método de funcionamento

Garantia do Produto

Empresa

Nome do produto

Nome do modelo

Período de garantia 1 anos após a compra

* Favor guardar com cuidado esta garantia. Você receberá o serviço devido apenas se apresentar esta garantia 
   com o local e data da compra.
- A NUGA Medical fornece a garantia deste produto de acordo com as regulamentações da Lei de Proteção ao 
  Consumidor.
- Entre em contato com o representante de vendas local ou com o escritório da NUGA Medical se o produto for
  danificado.
- Peças sobressalentes do produto serão mantidas em estoque por três anos após o produto ser descontinuado.
- O local da compra deve ser registrado na garantia no momento da compra para receber a manutenção da garantia.
1. A garantia é válida por até um anos a partir da data da compra, e apenas danos causados por usos normais
   serão sujeitos a consertos da garantia.
2. O período de garantia é calculado a partir da data da compra e, portanto, solicite que a loja na qual o produto 
    foi comprado registre a data de compra em sua garantia no momento da compra (Quando a data de compra 
    não puder ser verificada, o período de garantia é contado a partir da data após 6 meses da fabricação).
3. Quando o produto for usado para fins comerciais (por exemplo, usado para vendas, em ambiente anormal etc.) 
    ou com propósitos industriais, o período de garantia é reduzido para 6 meses (incluindo as peças reservas 
    essenciais).
4. Esta garantia não pode ser emitida mais de uma vez.
  Os reparos de garantia não são fornecidos nos seguintes casos:
- Quando os danos forem causados por desastres naturais (por exemplo, incêndios, enchentes e ventos).
- Para substituir peças de consumo desgastadas pelo uso normal
- Quando o dano for causado por fonte de energia defeituosa ou falhas na unidade de conexão local
- Outros motivos externos diferentes de falhas no próprio produto.
- Quando os danos são causados por reparos ou modificações feitas por alguém que não seja um funcionário 
  com certificação do escritório local da NUGA Medical ou outro centro de serviços.
  Assistência Técnica: (0XX11) 3271-8911.

Data da compra

Local da compra

Telefone

Nome do consumidor

Número do consumidor

Endereço

Consumidor
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