
GUIA RÁPIDO APLICATIVO 
Nipponflex Relax System



É muito fácil instalar!
Em apenas cinco passos você tem o controle do seu Relax 

System na palma da mão, sem nenhum esforço

1 Acesse a loja de aplicativos do seu celular:

2 Procure por “Nipponflex Relax System” e baixe o aplicativo:

3 Quando a instalação estiver concluída, abra o aplicativo 
para começar a utilizá-lo.



4Ative o Bluetooth (localizado 
no painel de configurações do 

seu celular) para conectar-se ao 
aplicativo.

5Com o Bluetooth ativado, uma 
lista de dispositivos disponíveis 
aparece na tela. Conecte-se ao 

dispositivo “Nipponflex”.



Configure do seu jeito!

Conheça as 
comodidades do seu 
Nipponflex Relax 
System disponíveis 
na tela inicial.

ALARME
No botão “alarme” você

pode agendar sua
massagem. É só escolher o

melhor dia e horário e
clicar em “concluído”.



PROGRAMA
Nesta opção você 
pode escolher 
entre 9 tipos de
massagens 
relaxantes ou
deixar no modo 
automático.

TEMPO
O tempo da 
massagem

pode variar de
5 a 15 minutos.



Zonas de Massagem
Está sentindo dores no pescoço? E nas 
costas? No Relax System você escolhe 
qual parte do corpo quer massagear!



Intensidade e Velocidade
Um dia cansativo 
pede uma massagem 
mais rápida e 
intensa. Para uma 
noite tranquila, 
movimentos mais 
lentos e suaves 
ajudam você a pegar 
no sono. Altere a 
intensidade e a 
velocidade conforme 
sua necessidade.



Comece
a usar
Depois de ajustar todas 
as funcionalidades,
aperte o botão “iniciar”.
Relaxe e aproveite a 
sua massagem!



Mais informações para você
O menu do aplicativo fica 
na parte superior esquerda 
da tela. Nele você encontra 
informações sobre a 
conexão e o produto.

CONTROLE
A opção “controle” mostra a 
tela principal, com as funções 
de massagem

SOBRE
Saiba mais sobre o funcionamento 
e os benefícios do seu Aparelho 
Reparador de Sono.



Conexão
Clicando em “conexão”, você pode conectar ou desconectar 
seu controle Relax ao aplicativo via Bluetooth. Ao lado do 
botão “conectar/desconectar”, no ícone    é possível nomear ou 
renomear seu dispositivo. Caso seu Aparelho Nipponflex contenha 
dois controles Relax, você pode atribuir um nome diferente a cada 
um deles, para facilitar a identificação durante o uso.



Tenha um sono reparador
Agora você já conhece todas as 
possibilidades do seu Nipponflex 
Relax System. Está preparado 
para a experiência mais 
relaxante da sua vida?

Aproveite!
Você pode até dormir sem se 
preocupar em encerrar a
massagem; é só programar o 
tempo no aplicativo.
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