
PEDRA MATIC

 Coloque as pedras de massoterapia no aparelho e em seguida coloque água até que 
cubra as mesmas, lembrando que não deve ultrapassar a borda do aparelho, para que os 
componentes internos não tenham contato com a água, assim evitando o risco de 
danificar seu aparelho, um curto circuito ou ocasionar até mesmo um choque.

 Em seguida ligue o aparelho colocando o botão (knob), entre a temperatura 5 ou 6, 
para que ocorra um aquecimento mais rápido. Certifique que as pedras estejam na 
temperatura, que possibilite o trabalho com o seu cliente, indicamos entre o 2 e 4.

 Aquecedor profissional para pedras de massoterapia. Este aparelho foi 
desenvolvido com a mais alta tecnologia para atender esta nova exigência dos 
profissionais de massoterapia. Seu corpo foi desenvolvido em aço inox, para evitar que o 
contato com água venha a danificar o mesmo.

LIMPEZA DO APARELHO

 IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA

 Ao limpar o aparelho desligue-o da rede elétrica (tomada).

 Retire o plástico protetor azul do fundo e da lateral do aparelho.

 Não aperte nem puxe o botão quando ligar ou regular a temperatura do aparelho, 
pois isso ocasionará o funcionamento inadequado do aparelho.

MODO DE USAR

 Antes de conectar seu aparelho à rede elétrica verifique se a voltagem na chave 
seletora, na parte de baixo do aparelho, está correta com a tomada a ser ligada.

 A limpeza do aparelho deve ser feita logo após seu uso, com um pano umidecido com 
álcool, para que fique higienizado para o próximo uso.

 O aparelho possui termostato para o controle de temperatura, resistência blindada 
para maior segurança, luz indicadora de funcionamento e chave seletora de voltagem.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando 
com o aparelho.

- Caso seja danificado o cabo de alimentação ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo 
fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
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• Prescrição do prazo de garantia.

GARANTIA

A MEGA BELL Garante o correto 
funcionamento  deste aparelho, colocando 
gratuitamente á sua disposição o 
departamento de assistência técnica, por 1 
(um) ano a partir  da data de compra.

• Uso incorreto do aparelho.

• M anutenção do aparelho por empresas 
ou pessoas não autorizadas.

• Danos ocorridos no aparelho por 
acidente após a data de compra.

É necessário destacar que esta garantia 
não terá validade caso seja constatado:

• Execução incorreta de manutenção do 
aparelho.
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Esta garantia será válida somente quando 
recebermos em nossa assistência técnica 
autor izada,  essa v ia  preenchida 
corretamente, contendo a assinatura do 
vendedor e consumidor assim como 
endereço, telefone e numero de nota fiscal. 
A data de compra deve coincidir  com a da 
Nota Fiscal.

Vendedor: Rua:

Nº:

Cidade:Rua:

Nº:

Estado:

Estado:

Data da Compra:

Vendedor: Assinatura e Carimbo Consumidor Assinatura

DATA DA COMPRA

______/______/__________

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência 
técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a 

assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero 
de nota fiscal. A data de compra deve coincidir  com a da Nota Fiscal.

IMPORTANTE:

Modelo: PEDRA MATIC

Vendedor:

Nº N.F. :

Consumidor

Rua:

Nº:

Cidade: Estado:

Rua:

Nº:

Cidade:

Tel.: (    ) Tel.: (    )

Estado:
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Av. Carioca, 394 - Vila Carioca

CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil

tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321

www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br

CNPJ: 05.273.303/0001-00

Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca

CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil

tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321

www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br

CNPJ: 05.273.303/0001-00

Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Fabricado por Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil

tel/fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321 - www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Insc. Estadual: 116.472.255.112

NORMAS REFERENCIAIS:
• IEC60335-1:2006 
• IEC60335-2-23:2003

CUIDADO: Não use este aparelho perto de
banheiras, duchas, lavatórios ou outros
recipientes que contenham água.

APARELHO CLASSE I, protegido por
aterramento contra choque elétrico
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