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MASSAGEADOR
PARA OS OLHOS
Manual do utilizador
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Massageador para os olhos Power Eyes
Descrição do Power Eyes
Painel de controle
O Massageador Power Eyes foi desenvolvido especialmente para aliviar 
a tensão na região dos olhos e para descansar e recuperá-los após um 
dia longo. O dispositivo sem fio pode ser utilizado tanto em casa, quan-
to em viagens. Graças ao seu tamanho compacto, é fácil de mantê-lo 
sempre na bolsa.

OS BENEFÍCIOS DE USO DO MASSAGEADOR
• Estimula a circulação.
• Ajuda aliviar a dor de cabeça.
• Alivia a tensão dos músculos, aumentando sua flexibilidade.
• Acelera o processo de recuperação.
Leia atentamente este Manual do utilizador antes de usar o Massageador.

1. Invólucro
2. Ajustador de tamanho
3. Faixa elástica
4. Painel de controle
5. Almofada de ar
6. Cabo USB para carregamento
     e gravação de música
7. Adaptador

Painel de controle
1. Botão para ligar o dispositivo
2. Indicador de massagem
de compressão de ar
3. Indicador do modo aquecedor
4. Indicador de massagem de vibra   
ção com frequência variável
5. Botão de controle
de reprodução de música
6. Indicador da bateria
7. Indicador de reprodução de música
8. Indicador de reprodução de música
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• Estiver com alguma doença infecciosa.
• Estiver com algum tumor maligno.
• Tiver passado por cirurgia ocular no passado.
• Tiver sido diagnosticado com esquizofrenia.
• Estiver com feridas abertas, cortes, vermelhidão, infeções, queimaduras 
ou hematomas na pele.
• Estiver grávida, menstruada ou com uma febre persistente.
• Tiver a pele sensível, angiectasia ou foi hospitalizado/a.
• Tiver baixa sensibilidade a mudanças de temperatura, a temperatura 
máxima
do modo de aquecimento é de 42°С.
2. Não utilize o Massageador enquanto estiver a dirigir.
3. Não desmonte o dispositivo. Caso seja necessário, procure o centro de 
serviço.
4. Não utilize, não carregue e não armazene o dispositivo num ambiente 
quente ou húmido,
bem como sob a luz solar direta, para evitar os danos ou mau funcionamen-
to.
5. Não permita que crianças ou pessoas com deficiência usem o dispositivo 
sem supervisão.
6. Não deixe o Massageador debaixo d’água ou em áreas onde as condições
sejam propícias à corrosão.
7. Interrompa imediatamente o uso do dispositivo, se houver
mau funcionamento.
8. Evite que o dispositivo caia e proteja-o de choques.
9. Não coloque os objetos pesados sobre o Massageador.
10. O Massageador não substitui o tratamento ou o conselho médico. Em 
caso de dúvidas, consulte o médico.
11. O Massageador não pode ser utilizado para diagnóstico, tratamento ou 
outros fins comerciais.
12. Não utilize o Massageador durante o carregamento.

INSTRUÇÕES DE USO DO Massageador ANTES DE USAR
• Verifique que estão presentes todos os componentes do dispositivo.
• Carregue completamente o Massageador.
• Certifique-se de remover as lentes de contato e os óculos.
Ligue o Massageador somente após colocá-lo nos olhos, para não
danificar a almofada de ar por pressão excessiva. Não inicie o dispositivo, se 
a fonte de alimentação e a voltagem de alimentação estiverem fora
dos valores permitidos ou estiverem instáveis.
COMO CARREGAR O DISPOSITIVO
1. Abra a tampa lateral para acessar a porta USB. Utilizando
o cabo USB conecte a porta USB, e o adaptador do Massageador a uma to-
mada elétrica.
2. Ligue o carregador a uma tomada (100-240 V~, 50/60 Hz). Ao
conectar o carregador, o indicador LED
ficará azul.

MEDIDAS DE SEGURANÇA
1. É necessário consultar o médico antes de usar o dispositivo,
no caso se:
• Estiver com alguma doença ocular como glaucoma, catarata e descola-
mento
de retina.
• Sofrer de alguma doença e fadiga, bem como de distúrbios físicos,
cognitivos ou mentais.
• Tiver tido um AVC, hipertensão/hipotensão ou alguma doença cardíaca.
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3. Para carregar o dispositivo são necessárias 3 horas.
SEQUÊNCIA DE USO
1. Posicione o Massageador na região dos olhos.
2. Verifique se o Massageador está em contato firme com a superfície do 
rosto
sem causar desconforto. Pode ajustar a força de contato utilizando a fivela 
na faixa elástica.
3. Inicie o dispositivo, pressionando e segurando o botão por alguns segun-
dos: Ao ligar,
o painel LED será iluminado com a luz azul. Ao ligar, o modo de massagem, 
com o efeito aquecedor e com a reprodução de música, será iniciado auto-
maticamente.
4. Pressione e segure o botão
para finalizar o uso. O indicador LED será desligado.
5. O Massageador fará uma pausa automaticamente após 15 minutos. Para
retomar ao funcionamento, pressione e segure o botão por alguns segun-
dos.

GAMA DE POSSÍVEIS MODOS DE MASSAGEM
1. Massagem delicada de compressão de ar.
2. Massagem de vibração de intensidade moderada.
3. Massagem complexa, composta por massagem de compressão de ar e 
a massagem de vibração, intercaladas, completas com um efeito leve de 
aquecimento.
4. O Modo padrão é a massagem de compressão de ar com um leve
efeito de aquecimento.
PARA SELECIONAR O MODO DESEJADO
1. O modo padrão é iniciado, pressionando e segurando o botão liga/desliga, 
se o Massageador estiver desligado.
2. Modo vibração é iniciado brevemente, pressionando o botão uma vez 
quando o modo padrão estiver iniciado.
3. Para iniciar o modo complexo, pressione duas vezes brevemente o botão 
quando o modo padrão estiver iniciado.
4. Para iniciar o modo de massagem de compressão de ar, pressione três 
vezes brevemente o botão quando o modo padrão estiver iniciado.
FUNÇÃO DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA
Para começar a reproduzir música, siga o seguinte passo-a-passo:
1. Pressione e segure o botão de reprodução de música.
2. Para mudar de faixa, pressione o botão
de reprodução de música duas vezes.
Solução de problemas.
A seguir estão listadas as situações que podem surgir, ao usar o Massage-
ador. Se estas recomendações não surtirem o efeito desejado ou não forem 
aplicáveis, entre em contato com o centro de serviço

Limpeza e cuidados
DEPOIS DO USO
• Desligue o Massageador e desconecte o cabo USB;
• Armazene num local seco e fresco. Não armazene o aparelho pendurado.
LIMPEZA
• Limpe o Massageador com lenços de tecido macios e secos. Não utilize água para 
limpar o dispositivo.
• Não utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas, gasolina, querosene,
lustra-móveis ou suas soluções.
DEPOIS DO USO
• Desligue o Massageador e desconecte o cabo USB;
• Armazene num local seco e fresco. Não armazene o aparelho pendurado.
LIMPEZA
• Limpe o Massageador com lenços de tecido macios e secos. Não utilize água para 
limpar o dispositivo.
• Não utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas, gasolina, querosene,
lustra-móveis ou suas soluções.
Características técnicas: 
Bateria de lítio: 1300 mAh
Voltagem: 5V
Dimensões: 250х140х130 mm
Potência: 5 W
Bateria de lítio: 1300 mAh
Voltagem: 5V
Dimensões: 250х140х130 mm
Potência: 5 W
Os componentes mecânicos do produto têm a garantia de 12 meses a partir
da data da compra.
• A capa de tecido tem garantia de 6 meses a partir da data de compra.
• A garantia é válida, se o produto apresentar defeito, de acordo com
a responsabilidade do fabricante.
• A garantia não se aplica em caso de danos mecânicos
e se houver sinais de reparo por pessoas não autorizadas.

Tipo                                   Possível causa  Ação corretiva

O Massageador
não funciona

O dispositivo
não carrega

O indicador 
LED
está a piscar

Verifique se
o dispositivo está ligado

A fonte de energia
não está conecta-
da corretamente

Bateria fraca

Desconecte e novamente
conecte o Massageador

à fonte de energia

Carregue o Massageador

Pressione o botão
de liga/desliga

Bateria fraca Carregue o Massageador




