
Este sistema de energia quântica foi desenvolvido 
para  proporcionar aos seus clientes o melhor em 
benefícios enquanto dorme, já que passamos cerca 
de um terço de nossas vidas deitados em um 
colchão.
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A cromoterapia pode ser definida como o método 
que, através das cores, proporciona o equilíbrio e a 
harmonia entre o corpo, a mente e as emoções.
Cada cor possui uma função específica, bem como, 
dispõe de uma vibração energética que atua em 
pontos do corpo humano. Sendo assim, ao acionar 
o modo CROMOTERAPIA       em seu controle as 
cores imantadas impactam nos pontos do corpo 
humano, restabelecendo e energizando o que se 
encontra desequilibrado, fazendo com que através 
da energia das cores, a CROMOTERAPIA possa 
ajudar a trazer algumas qualidades importantes 
para a vida de uma pessoa. É interessante saber 
que, não é somente a nossa visão que absorve a 
energia de uma cor, mas todo organismo possui 
capacidade de perceber e receber os efeitos da 
CROMOTERAPIA. Nosso sistema funciona com �� 
cores predefinidas e tonalidades diferentes. O 
acionamento do sistema se dá pela tecla em um 
formato de lâmpada.  Com as teclas                          é
possível selecionar  qual a cor de sua preferência 
tendo a função é mostrada no seu display alfa 
numérico. Funções: F� Static | F� Radom Slow | F� 
Quick Radom | F� Strobe | F�  Fade. Funções: F� 
Static | F� Radom Slow | F� Quick Radom | F� 
Strobe | F� Fade.
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Oferece a você o moderno sistema do bio quântico, onde 
irá imantar de �� Hertz a �� Hertz Pulsivo. Ao pressionar a 
tecla          indicará no display se a função está ativada ou 
desativada. O sistema possibilita ligar a energia bio 
quântica juntamente com a vibro, após o desligamento 
automático da vibro, a energia bio quântica continua por 
até � horas ligada. O Sistema de energia quântica é um 
produto gerador de ondas quadradas, que trabalha com 
um micro controlador, gerando uma frequência com 
intervalos de � em � segundos de �� em �� segundos, 
compreendendo valores que vão �.��HZ a ��HZ, com 
passos de transições de � em � Hz. O sistema quântico é 
pulsátil, não polarizado e não ionizante. É um sistema 
totalmente seguro, que obedece às diretrizes mundiais de 
segurança. 
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A vibro tornou-se reconhecida por consequência de um 
assunto de épocas antigas, que por século amadureceu 
e atualmente vem sendo praticado por muitas 
nacionalidades e de várias maneiras diferentes. A vibro 
consiste em um sistema que utiliza micro usinas de 
pulsos mecânicos e eletrônicos, dispostas 
estrategicamente no aparelho ao longo da cabeça, 
atingindo os membros superiores e inferiores. Isso faz 
com que durante o uso, sejam sentidas ondas de pulsos 
vibratórios percorrendo todo o corpo humano. 
Pensando nisso, seguimos em busca de uma tecnologia 
de qualidade, oferecendo o que há de mais moderno no 
mercado. Nos dedicamos intensamente a fornecer os 
melhores equipamentos para seu conforto e lazer.
Consulte regularmente seu médico e observe as 
orientações contidas no manual com atenção.
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Nesse novo sistema, o controle entra em Stand By 
em funcionamento para maior economia de 
energia. Com a tecla LIG/DESL, a tela fica ativa 
novamente. 
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A massagem neste

ponto localiza a cervical.
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A massagem neste

ponto localiza a lombar.
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A massagem neste 

ponto localiza as coxas.
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A massagem neste ponto 

localiza as panturrilhas.
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Esta função permite alterar a velocidade da 
massagem. Pa ra  a j u sta r  b a sta  t o c a r  n a s  
t e c l a s             possibilitando aumentar e diminuir 
a velocidade da massagem de �� à ��, sendo 
possível ver o nível no display de LCD. 
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Caso queira voltar com a configuração padrão 
de fábrica, aperte a tecla MENU e em seguida 
desça até a opção RESET. Aperte a tecla MENU 
novamente para dar um OK. 
Com as teclas             manuseie a opção SIM ou 
NÃO. Para confirmar aperte MENU.     

�������������������������
Nesta função você pode programar o ALARME da forma 
que desejar,  modificando horário e também os dias da 
semana. Para ligar o ALARME pressione a tecla MENU e 
escolha o horário e os dias desejados, para concluir, 
selecione a opção MENU.  Para desligar o ALARME 
basta tocar na tecla          verá que a opção  OFF será 
acionada, para concluir selecione  a opção MENU.

Uma vez ajustado um horário, se não desabilitar essa 
função, irá automaticamente ligar sozinho no horário 
programado todos os dias.

O sistema possui função SONECA, que após habilitado 
ele ligará automaticamente após �� minutos.  Para 
desativar esta função é necessário desligar o controle �x.
   
���������� Para selecionar a hora e data o controle 
precisa estar em Stand By. Feito isso pressione a opção 
HORA/ALARME e irá aparecer no formato de um relógio  
a opção para alterar as horas e a data. Para finalizar a 
definição toque em OK com a tecla MENU.
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Nesta opção você irá selecionar quais motores 
funcionarão durante a massagem. São �� pontos de 
atuação, com �� funções de massagens, somando-se 
��.��� combinações de massagens, proporcionando 
um relaxamento completo.
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O controle DYNAMIC é um produto com tecnologia 
SENSE, onde através de sensores de proximidade 
permitem que com apenas um leve toque você 
possa alterar as funções do seu controle 
rapidamente. Este produto possui display LCD que 
permite escolher com facilidade e praticidade as 
massagens, potência, força dinâmica tempo e entre 
outras opções desejadas. 
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Ao ligar seu aparelho (LIGA/DESL) serão ativadas 
funções no modo automático. Para o desligamento 
da função automático, pressione o botão Sleep / 
Auto. Lembrando que as últimas configurações 
ficarão gravadas. Ao apertar a tecla MENU irá 
aparecer a tela inicial onde poderá alterar as funções 
conforme abaixo.

• Para escolher a opção pressione a tecla  MENU, 
selecione a opção desejada através das teclas                
dae pressione novamente a tecla MENU.

• Quando a função estiver na cor cinza estará 
desabilitada, e quando estiver colorido estará 
habilitada.

������ Com a função SLEEP ligada, iniciará um 
moderno sistema de relaxamento já programado, 
acionando todos os pontos e trabalhando ao 
mesmo tempo com vibração mínima, após �� 
minutos desligará automaticamente. Para 
selecionar esta função o controle deverá estar 
desligado. Tocar na tecla Sleep / Auto �x. 

����� Com a função automática ligada, iniciará um 
sistema de massagem já programado que 
proporcionará um relaxamento intenso. Para 
selecionar esta função, o controle deverá estar 
ligado e pressionar a tecla Sleep / Auto. 
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Utilize as teclas               para escolher se quer 
acionar ou não.

����� A função LADO permite que você possa 
acionar massagem no lado esquerdo ou lado 
direito. Basta pressionar as teclas       para 
selecionar, note que ao pressionar a tecla uma vez, 
somente o lado esquerdo funcionará, ao 
pressionar novamente somente o Lado Direito irá 
funcionar e ao pressionar pela terceira vez, ambas 
opções funcionarão.
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Para alterar as massagens é   preciso desabilitar o 
modo automático, conforme explicado 
anteriormente. Ao tocar as teclas         você 
consegue escolher entre �� opções de diferentes 
massagens.

��������� Através da tecla POTÊNCIA ,  com as 
teclas             você pode escolher entre os níveis de 
massagens, desde o nível mais fraco e �� o nível mais 
forte.

������ Esta  função permite selecionar por quanto 
tempo os ciclos de massagens funcionarão, 
fazendo assim o desligamento automático do 
controle. A função possui opções de �� em �� 
minutos até o limite máximo de �� minutos. Estas 
opções são visualizadas momentaneamente no 
display de LCD. A escolha de tempo se faz 
pressionando as teclas              programando o 
tempo de �� à �� minutos.

������� Deixar o controle DYNAMIC no idioma 
desejado é a nova novidade. O idioma escolhido 
aparecerá na interface do controle, vindo com a 
configuração do idioma padrão Português (Brasil). 
Você pode escolher entre os idiomas Espanhol e 
Inglês. Sendo possível a visualização do idioma 
escolhido no LCD.
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Essa função lhe proporciona uma massagem mais 
potente. Para ativá-la pressione a tecla potência 
por �� segundos, no display de LCD aparecerá o 
símbolo (***) do lado da escrita potência. 
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• Desconecte a fonte de energia da tomada.
• Em seguida desconecte o plug DB�� do colchão 
que encontra-se entre o equipamento elétrico e o 
colchão.
• Em seguida envie para o responsável vendedor do 
produto. O produto estando dentro da garantia, de 
acordo com estabelecido no Código de Defesa do 
Consumidor, será identificado o defeito e se 
necessário o mesmo será substituído.

 �������������
Ao retirar seu aparelho da tomada ou queda de 
energia elétrica com ele em operação, o mesmo 
entrará em modo de segurança. O visor ficará todo 
apagado. Para retirá-lo do modo segurança 
desconecte o plug de alimentação do controle (P�).
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������������� miligraus
��	���������� Quadrada, Pulsátil, Não Polarizada 
e Não Isolante
�������,� kg
������ �� vcd-�A
�������
��Bivolt
��� �
������ Plástico ABS
��	���������
�������Indeterminado
������Cabo Paralelo �x�, ��m 
����������Cabo �� Vias AWG Blindado ��
���������Touch SENSE
���	���� �,�� LCD
���� Montado em Inserção em SMD

�������� ������

�����������

�����
• Amarelo: É uma cor viva que age sobre a mente, 

auxiliando o raciocínio e desviando os pensamentos 
obsessivos.

• Azul: É a cor que traz paciência e serenidade, 
ajudando a tranquilizar a mente e o corpo.

• Branco: O branco está diretamente ligado à pureza 
do espírito e do inconsciente. É a cor que simboliza a paz.

• Cinza: É o simbolo do equilibrio e das soluções de 
conflito.

• Laranja: É a cor restauradora e regeneradora, auxilia 
na recuperação emocional.

• Marrom: É a cor que nos liga com a força e 
representa a ideia de responsabilidade. É uma cor que 
ajuda na organização, tanto de pensamentos quanto de 
objetos.

• Ouro: É a cor da inteligência, da criatividade e do 
estudo.

• Rosa: Traz afeto, amor, união. Auxilia no equilíbrio 
das relações pessoais e profissionais.

• Roxo: cor que pode auxiliar na calma e 
tranquilização de problemas mentais e sistema nervoso.

• Turquesa: Demonstra imaginação, criatividade e 
poder de comunicação.

• Verde: É uma cor calmante e traz equilíbrio.

• Vermelho: É a cor das conquistas, ânimo.
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Projeto desenvolvido com revolucionário 
sistema de Touch SENSE. Método auto 
capacitância que detecta a força gerada quando 
há contato entre teclas e o corpo humano. Um 
sistema PWM (Pulse Width Modulation) ou 
Modução de Largura de Pulso, ou seja, através da 
largura do pulso de uma onda quadrada é 
possível o controle de potência ou velocidade. 
Com isso nosso controle fica com a massagem 
mais suave e intensa ao mesmo tempo, alto 
ganho de alcance em vibração.
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Dentro das normas, buscamos de maneira mais 
eficiente e segura oferecer a energia natural que 
precisamos para ter uma vida mais saudável. 
Nossa vida é afetada todo os dia pelo stress do 
dia-a-dia de trabalho, entre outros. Por este 
motivo, todos os benefícios que este produto 
oferece é um grande aliado para melhorar sua 
qualidade de vida.
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Pessoas com marca-passo consultem seu 
médico antes do uso.
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• Não puxar os cabos. 
• Não utilizar adaptadores de tomada ou de 
conversão de energia. 
• Não utilizar produtos abrasivos para limpar o 
controle.
• Não utilizar itens para pressionar as teclas do 
controle, somente manual.

4PLUS
geração


