
Configurando
• Em seu smartphone Android/iOS, habilite a função Bluetooth 
nas configurações do seu aparelho.

• Baixe o aplicativo através do Qr Code, ou se preferir, procure na 
loja de aplicativos Play Store/App Store do seu smartphone por 
BTVibro.

• Ao instalar, abra o aplicativo BTVibro, em seguida ligue seu 
Controle BT Vibro - Bluetooth com as teclas Liga/Desl

• No campo superior direito, clique no ícone do Bluetooth   
Ao aparecer BTVibro no campo inferior esquerdo, clique no 
ícone. 

Após aparecer a mensagem "Bluetooth Conectado Com 
Sucesso!" seu aparelho já está conectado e pronto para o 
manuseio via Bluetooth. Após conectar, o sincronismo de 
Data/Hora são automáticos. Para desligar a função Bluetooth, 
desabilite somente a opção no aplicativo.

Função 
Liga/Desl 
Bluetooh.

Menu Bilateral 
e Função 
Pontos.

Aqui mostrará 
as opções ao 
selecionar. 

Função Massagem, 
Relógio, Potência e 
Dinâmica.

Menu rápido 
com ícones 
de apoio.

Visualização 
de opções 
selecionada

No Menu Rápido, observe que todas as teclas do Controle BT 
Vibro - Bluetooth estão disponíveis, ao selecionar os ícones é 
possível escolher as funções desejadas.

• Liga/Desl - Liga e desliga o Controle BT Vibro - Bluetooth, 
quando ligado fica  com a cor "verde", desabilitado fica com a cor 
"cinza".

• Cromoterapia (Opcional) - Ao selecionar, observe que no 
campo inferior, aparecerá várias opções de cores, selecione a cor 
que você deseja ou cores variáveis.

• Energia Quântica - Ao selecionar, observe que no campo 
inferior, aparecerá as opções, selecione a desejada.

• Sleep/Auto - Só é possível selecionar essa função caso a 
massagem esteja desabilitada, para habilitar, ligue e desligue seu 
Controle BT Vibro - Bluetooth.

• Despertador - É possível ajustar o horário e dias da semana 
para despertar. Após selecionar os dias e horários, selecione o 
ícone      e em seguida, selecione o ícone       para salvar.
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FUNÇÃO PONTOS
Na tela inicial, observe que os ícones       estão sincronizados 
com os motores. Para alternar, clique no ícone desejado e 
observe que ele vai parar automaticamente. Para reverter, 
basta selecionar o ícone novamente.

FUNÇÃO BILATERAL
Na tela inicial, observe que em cima da figura tem duas opções 
LE - Lado Esquerdo / LD - Lado Direito. Selecione                  ao 
lado para habilitar ou desabilitar.

FUNÇÃO TURBO
No ícone Potência é possível habilitar e desabilitar a Função 
Turbo. Observe que ao habilitar o ícone    muda a cor para 
"amarelo", ao desabilitar fica na cor "cinza". É possível escolher 
entre �� a �� níveis de potência, como mostra no campo 
inferior ao selecionar. 

NÍVEIS DE MASSAGENS
No primeiro ícone no campo inferior esquerdo, é possível 
selecionar o nível de massagem de � a �� massagens.
Observe que no campo superior, exibe uma tela que mostra o 
nível que está sua massagem.

FUNÇÃO TIMER
No ícone         no campo inferior, é possível selecionar e alterar 
o tempo de suas massagens. Alternando entre os ícones              é 
possível aumentar ou diminuir o tempo de suas massagens.
Observe que no campo superior, exibe uma tela que mostra a 
duração de suas massagens.

FUNÇÃO DINÂMICA
No ícone        no campo inferior, é possível selecionar a função 
dinâmica do seu Controle BT Vibro - Bluetooth.
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O APLICATIVO



A EMPRESA CONTRIBUI 
COM A RECICLAGEM

Você acaba de adquirir o Controle BT Vibro - Bluetooth! 
Com ele, é possível ter todos os comandos do controle 
através do smartphone. 
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Imagens dos ícones meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações 
entre os modelos Android/iOS ou a cada atualização do aplicativo.  
Modelo �.�

ESCOLHA!

BT
VIBROBluetooth

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Para usar o aplicativo BTVibro, não é necessário obter internet 
no seu smartphone, seja Rede de Dados ou Wi-fi. É necessário a
conectividade do Bluetooth sempre habilitado ao usar o
Controle BT Vibro - Bluetooth.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
• Desconecte a fonte de energia da tomada.

• Em seguida desconecte o plugue DB�� do colchão/estofado 
que encontra-se entre o equipamento elétrico e 
colchão/estofado.

• Em seguida envie para o vendedor responsável do produto. 

• Seguimos o Código de Defesa do Consumidor.

RECOMENDAÇÕES
Recomendamos que siga as instruções, em caso de dúvidas 
entre em contato com o vendedor do produto.
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PERMISSÕES DO APP
Local
• Acessar localização precisa (GPS e com base de rede).
• Acessar localização aproximada (com base na rede).

Outras
• Acessar configurações de Bluetooth e parear com 
dispositivos.
• Controlar vibração.

Mais
Classificação Livre
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