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1. Bem-vind@

Felicitações! Acaba de adquirir a nova cama inteligente iBedFLEX®.

TMTM
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Ao contrário de outros sistemas de colchões inteligentes, iBedFLEX® mede as formas do corpo de uma ou duas pessoas e eventuais mudanças que surjam ao longo do tempo.

Está desenhada para maximizar o seu descanso e ajudar a melhorar a saúde das suas costas, através da contínua monitorização do seu sono e dos seus perfis posturais, definidos em 
colaboração com o instituto Proschlaf.

Neste manual ensinamo-lo a configurar a sua cama inteligente iBedFLEX® de forma simples através da aplicação instalada no seu Smartphone ou tablet. 

Terá domínio total sobre a sua cama, sobre as 8 zonas configuráveis e sobre a informação produzida.

iBedFLEX® é um sistema de descanso inteligente e personalizado que o poderá ajudar a melhorar e otimizar a qualidade do seu descanso, graças a relatórios de qualidade de sono que 
são produzidos todas as noites, e dessa forma conseguir um estilo de vida mais saudável.

Criação de perfil



2. Recomendações de uso e manutenção

Para que a sua nova cama iBedFLEX® se mantenha nas melhores condições, sugerimos as seguintes recomendações de uso e manutenção: 
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Posicionar o colchão do seguinte modo: face acolchoada com desenhos virada para cima, saída de cabo na cabeceira da cama e etiqueta aos pés da cama. 

Não virar, o colchão é de uma só face. 

Não rodar o colchão sobre si mesmo 180º, pois a posição das câmaras é essencial para o bom funcionamento da cama. 

Não dobrar o colchão.

Não saltar nem pôr-se de pé sobre o colchão. 

Não limpar o tecido sem consultar o serviço técnico da Molaflex. Esta cama não pode ser lavada e não está preparada para ser sujeita a serviços de lavandaria.

Não utilizar o colchão sobre uma base plastificada que não cubra, pelo menos, 60% da superfície. 

Não utilizar o colchão sobre uma base articulada. 

Utilizar uma base adequada que não interfira com o seu correto funcionamento. As bases mais adequadas são estofadas e transpiráveis. 

Antes de utilizar a cama, é necessário comprovar que a voltagem da habitação é a adequada para que a parte eletrónica da cama funcione corretamente. 

Tenha cuidado com o cabo de alimentação, não mova a cama enquanto esta estiver ligada à corrente, pode provocar a rutura do cabo. Desligue a cama e recolha o cabo antes de a 
movimentar, para evitar cortar ou danificar o cabo.  

Evite verter líquidos nas proximidades da cama, nem dos seus componentes eletrónicos pois o dispositivo eletrónico pode-se danificar. 

Recomenda-se a ventilação regular da divisão com o objetivo de manter ótimas condições de temperatura e humidade. 



3. Como iniciar a sua cama inteligente iBedFLEX®

Para poder utilizar a sua cama inteligente iBedFLEX® é necessário ter disponível um Smartphone ou tablet compatível com BLE (Bluetooth 4.1 ou superior) e ligação à internet, seja através de WI-FI 
ou por um plano de dados.

A cama entra em contacto com o Smartphone ou tablet por BLE (Bluetooth 4.1 ou superior) e para tal o dispositivo necessita ter acesso à internet, podendo então interagir com a Cloud onde
se armazena toda a informação de sistema. 

1. Ligue a sua cama inteligente iBedFLEX® à tomada de corrente com o cabo que sai do colchão pela cabeceira.

O dispositivo eletrónico dentro da sua cama funciona apenas com 24V DC (XP Power VES90), pelo que, para a cama funcionar, é necessário uma tomada de corrente de 220V
ou 110V para ligar o cabo do transformador. 

2. Ative o Bluetooth no seu Smartphone ou tablet e certifique-se de que tem uma boa ligação à internet. 

Enquanto dormir, não necessita manter ativa a aplicação no seu Smartphone ou tablet e pode, inclusivamente, colocá-los em modo avião ou desligá-los. A ativação do Bluetooth
e a ligação à internet do seu Smartphone ou tablet apenas são necessárias quando desejar interagir com a cama. (Importante: Ver secção Alarme). 

3. Descarregue a aplicação iBedFLEX® no seu Smartphone ou tablet, disponível de forma gratuita em Apple Store e Google Play (consoante o seu dispositivo ser iOS ou Android) 
    e comece a disfrutar da sua cama inteligente iBedFLEX®!! O link para as aplicações encontra-se disponível no site da Molaflex: www.molaflex.com 

A aplicação é compatível com iOS a partir da versão 8.0 e com dispositivos Android a partir da versão 4.3 ou superior. 
A aplicação pode não ser compatível com alguns dispositivos Android.
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4. Criar utilizador e palavra-passe

 

 

*Ver anexo I - Menu.
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Siga estes passos: 

1. Abra a aplicação. 

2. Crie uma conta – Registe-se. 

3. Preencha o questionário com o seu nome de utilizador, palavra-passe e um endereço de email válido que não tenha sido registado previamente na aplicação iBedFLEX® e aceite a política de          
    privacidade. Se a conta for criada corretamente, receberá um email automático no endereço disponibilizado. Por favor, verifique nas pastas de email não desejado ou spam. 

4. Por último, verifique o seu endereço de email fazendo clique no texto destacado para concluir a ativação da sua conta e poder aceder à sua informação de maneira segura. Se posteriormente    
    quiser alterar a palavra-passe, poderá fazê-lo a partir da secção Mudar palavra-passe no menu da aplicação.

5. Uma vez que tenha um utilizador e uma password criados, Inicie sessão. 



5. As minhas camas

 

3. Verifique a largura da sua cama iBedFLEX®.

 

• Israel - Casa;
• Laura D - Segunda habitação; 
• Israel e Laura - Quarto principal. 

Ativar a localização da sua cama para um melhor serviço pós-venda. 

*Ver anexo II – As minhas camas.
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1. Para associar uma nova cama com o seu perfil de utilizador, pressione no botão Nova cama.

Pesquisa automática: a aplicação mostrará os números de série das camas que se encontram nas 
proximidades, pelo que apenas terá de selecionar a correta. 

Scanner QR: permite o acesso à câmara do seu dispositivo e o número de série mostrar-se-á 
automaticamente.

2. Tal o levará a uma nova janela na qual poderá vincular a nova cama através de duas opções: 
 Pesquisa automática ou Scanner QR (se estiver disponível no seu colchão).

4. Escolha o Modo de funcionamento (Sozinho; Acompanhado > controlar apenas um lado; 
 Acompanhado > controlar ambos os lados) e o Nome que quer atribuir à cama. 

5. Uma vez inserido o número de série da sua cama e após lhe atribuir um nome, apenas necessita associá-la com o 
seu utilizador pressionando o botão Adicionar cama.

6. Tal o levará diretamente à janela Seleção de lado e depois à janela criação de Novo perfil. 

Importante: Com o propósito de gerir de maneira eficaz a aplicação e obter um correto uso da cama, embora não 
obrigatório, recomendamos-lhe:

Associar o nome da sua cama com o da sua localização (Casa, Segunda habitação, Quarto principal…)
e o modo de funcionamento, como por exemplo: 

Não modificar o modo de funcionamento da sua cama. Se quiser alterar o modo como a sua cama funciona, 
recomendamos que o faça criando um novo perfil de utilizador @ (antes assegure-se que carregou as suas 
últimas 10 sessões na Cloud).

1. Para associar uma nova cama com o seu perfil de utilizador, pressione no botão Nova cama.



6. Criar novo perfil (Automático)

       

 

  

. 

*Ver anexo III - Criar novo perfil.
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Qualquer perfil pode ser criado de forma Automática ou Manual. 

1. Se o fizer de forma automática, terá duas opções: 

Através de rastreio corporal: Os 
sensores do seu colchão 
determinarão o vestígio da sua 
pressão corporal, o que permitirá 
aos nossos algoritmos 
determinar com precisão qual o 
perfil de pressão adequado para 
si (esta é a opção mais 
recomendável).

Através de base de dados:  Pela 
escolha da sua morfologia e por 
diversas informações 
biométricas a nossa base de 
dados determinará de forma 
rápida o perfil recomendado 
para si. 

Em ambos os casos é necessário introduzir a altura, o peso, a idade, o sexo, a posição de descanso preferida e seguir as instruções dadas pela aplicação. 

Importante: Durante o rastreio corporal adote a sua posição selecionada para dormir (lateral, barriga para cima ou barriga para baixo).

   Uma vez calculado um perfil e antes de o salvar também pode 
ativar a Função Ergométrica. Esta função estuda o seu descanso, 
através da recolha de dados das suas sessões de sono, para 
realizar automaticamente e periodicamente alterações no seu 
perfil de descanso. O sistema encarregar-se-á de adaptar o seu 
perfil de descanso moldando-o às suas caraterísticas pessoais 
(morfologia corporal e hábitos de sono) para lhe proporcionar um 
melhor índice de qualidade do sono (SQI) e portanto, maximizar o 
seu descanso.

   É importante ter em conta que a função ergométrica necessita 
de pelo menos dados de três sessões de sono para começar a 
realizar mudanças no perfil configurado. Consulte neste manual a 
secção Relatório de qualidade de sono para obter mais 
informações.

Para guardar qualquer perfil é necessário atribuir-lhe um nome. 

Uma vez guardado, poderá: 

• transferir o novo perfil para o lado da cama selecionado; 
• continuar com a configuração da cama; 
• ou consultar a lista de perfis criados. 

O perfil guardado estará sempre visível na secção Meus perfis.



6. Criar novo perfil (Manual)

 Importante: A configuração manual desativa a função ergométrica.

Para guardar qualquer perfil é necessário atribuir-lhe um nome. 

 

 . 

*Ver anexo III - Criar novo perfil. 
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2. Embora esta opção não seja recomendável, a sua cama permite-lhe a criação de perfis de forma 
manual, ajustando um por um cada elemento programável. Tal faz-se pressionando no botão Manual 
e movendo-se ao longo do colchão enquanto pressiona as setas direita ou esquerda (o elemento
a configurar sobre o qual quer deseja exercer a opção sobressai-se com um círculo vermelho)
e aumentando ou diminuindo o nível de firmeza fazendo clique nos botões “+” e “-”.

Uma vez guardado, poderá: 
• transferir o novo perfil para o lado da cama selecionado; 
• continuar com a configuração da cama; 
• ou consultar a lista de perfis criados. 

O perfil guardado estará sempre visível na secção Meus perfis. 



7. Os meus perfis

*Exemplo com lista de perfis de acordo com o Modo de funcionamento com três utilizadores diferentes. 

Utilizador Laura @ A - Sozinha. Utilizador Laura @ B - Acompanhada;
 Controlar apenas um lado (esquerdo). 

Utilizador Laura @ C - Acompanhada; 
Controlar ambos os lados.

  

E -  Perfil Automático com Função Ergométrica ativada.
A - Perfil Automático sem Função Ergométrica ativada. 
M - Perfil Manual. 
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Nesta secção guardam-se todos os perfis associados ao seu utilizador. Poderá criar tantos perfis quanto desejar, 
embora apenas um será o perfil ativo da cama.
 
O último perfil transferido para a cama será sempre o que se mantém selecionado. Aparecerá identificado com 
um «I» correspondente ao lado esquerdo e/ou um «D» correspondente ao lado direito (dependendo da 
configuração e do modo de funcionamento da cama). A configuração de perfil demorará uns minutos e será 
possível escutar um pequeno ruído procedente da parte posterior da cama. É necessário ter em conta que 
precisa de se levantar da cama antes de enviar o seu perfil para configuração.

Pode eliminar um perfil fazendo clique no “X” que aparece no lado direito do perfil. 

Qualquer perfil da lista pode ser alterado ou transferido para a cama selecionada para a sua configuração.

Ao pressionar o botão Modificar perfil, poderá mudar o nome deste, ativar ou desativar a função ergométrica
ou modificá-lo manualmente (lembre-se que isto desativará automaticamente a função ergométrica).



8. Verificar estado

*Ver anexo V - Resolução de problemas.
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Obter perfil da cama: disponibilizará a leitura atual, em tempo real, dos sensores em cada um dos 
elementos configuráveis. Graças a esta secção, poderá assegurar-se que o perfil transferido 
corresponde ao perfil desejado e efetuar alguma alteração caso seja necessário.

Também permite verificar a ligação da cama e se alguém está deitado nela. Se uma pessoa estiver 
sobre a cama também visualizará os elementos configuráveis da cama a detetar presença e/ou 
movimento.

Um visto verde ao lado de Verificar ligação significa que a cama está associada à aplicação, 
enquanto a letra x vermelha significa que não existe ligação (ver anexo V - Resolução de 
problemas). 

A presença é representada por um círculo verde em redor do elemento configurável, e o 
movimento por um círculo vermelho. Um círculo vermelho e verde representa tanto movimento 
quanto presença.



9. Relatórios de qualidade do sono (Relatório diário)

*Ver anexo IV – Relatórios de qualidade do sono.

Comprobar
estado

Mis
perfiles

Alarma Subir sesión
a la nube
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Nesta secção poderá aceder aos seus relatórios de qualidade do sono: 
1. Relatório diário. 
2. Dados totais. 

Tenha em conta que a sua cama iBedFLEX® regista os seus dados de sessões de sono automaticamente, porém 
necessita da sua interação para carregar toda a informação produzida na cloud. Se a informação não for descarregada 
periodicamente para a cloud (pelo menos uma vez a cada 10 dias) perderá informação e, portanto, a função ergométrica 
não funcionará corretamente. Para carregar a última sessão na cloud pressione o botão seguinte. 

É importante saber que, ao carregar a sessão, tal finalizará a atual sessão de sono, caso não tenha sido ainda finalizada 
automaticamente. A aplicação mostrar-lhe-á um aviso.

Lembre-se que deve estar dentro do perímetro de alcance de Bluetooth da cama para poder aceder satisfatoriamente à sessão 
na cloud. 

Se a função ergométrica estiver ativa, o seu perfil alterar-se-á periodicamente de acordo com os seus relatórios de sono 
procurando encontrar a configuração ideal para si e melhorar a sua qualidade do sono. Será notificado quando for obtido o 
relatório e a sua cama ajustada em concordância.

Uma sessão de sono começa automaticamente e apenas depois da cama ter detetado presença sem movimento em vários dos 
elementos configuráveis durante, pelo menos, 15 minutos consecutivos. E, finaliza automaticamente depois da cama detetar 
que a pessoa se levantou e não regressou em 15 minutos, a menos que a sessão seja finalizada manualmente.

Relatório diário: O relatório da sua última sessão de sono estará disponível após ter terminado e 
carregado a sessão para a cloud.



9. Relatórios de qualidade do sono (Relatório diário)

*Ver anexo IV – Relatórios de qualidade do sono.

1

2

3 4
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O relatório da sua última sessão inclui os seguintes dados: 

Além disso através desta janela, também pode selecionar o dia pressionando sobre as setas azuis direita ou esquerda.

1. O índice de qualidade do sono SQI (representado por um %, sendo a pontuação máxima 100). 

2. O número de horas dormidas. 

3. O número de movimentos. 

4. O hipnograma, ou seja, uma representação gráfica de como as diferentes fases do sono decorreram durante a noite. É necessário ter em conta que o hipnograma 
representado é apenas uma aproximação e não pode substituir um estudo médico realizado em laboratório de sono certificado. 

O SQI mostrar-se-á com um círculo verde, laranja ou vermelho para representar se o descanso foi bom, médio ou mau. 

Para calcular o SQI, os algoritmos ponderam na sua avaliação de qualidade do sono: o número de movimentos, a sua intensidade e o 
momento da sessão de sono em que se registaram. Como regra geral são mais penalizadores aqueles movimentos que causam interrupções 
nas fases mais profundas do nosso sono.



9. Relatórios de qualidade do sono (Relatório diário)

INFO ADICIONAL PARA A SUA SESSÃO – AVALIE O SEU DESCANSO

Siga estes passos;

2. Basta preencher os dados 

3. Pressione o botão Guardar dados

4. Por último, pode verificar que os dados foram corretamente salvos quando aparece este símbolo na janela da aplicação. 

*Ver anexo IV – Relatórios de qualidade do sono.
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Esta secção permite-lhe avaliar o seu descanso e introduzir alguns dados sobre o seu dia para que a função ergométrica possa ser mais precisa e possa executar algumas 
estatísticas sobre a relação qualidade de sono e alguns fatores externos. 

Embora não seja obrigatório complementar estes campos, é recomendável fazê-lo para melhorar o funcionamento da função ergométrica. 

1. Pressione o botão Lápis (editar) 



*Ver anexo IV – Relatórios de qualidade do sono.

Também poderá consultar toda a sua informação através da plataforma web iBedFLEX® (área privada), à qual poderá aceder com o seu utilizador e palavra-passe na 
página www.molaflex.com

1

2

3

4 5

Botón cambio 
de lado
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9. Relatórios de qualidade do sono (Relatório diário)

Nesta janela obterá os dados promédia de todas as suas sessões, o que inclui: 

1. O número de sessões. 

5. A lista (histórico) das sessões de sono geradas. Pressionando em cada uma das sessões na lista, pode consultar os dados específicos associados a cada uma   
   delas, incluindo a informação introduzida pelo utilizador (informação adicional para a sua sessão) e o hipnograma.

2. Indicador médio do Índice de Qualidade do Sono (SQI). 

3. A duração média. 

4. A média de movimentos. 



10. Finalizar sessão em curso 

 Esta secção permite finalizar manualmente a sessão de sono em curso quando o desejar apesar de poder estar, ainda, deitado na cama.

Lembre-se que o relatório da sua última sessão de sono estará disponível uma vez que tenha carregado a sessão na cloud. Pode fazê-lo a partir da secção relatórios 
de qualidade do sono, pressionando o botão 
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11. Alarme

O alarme inteligente o despertará de forma tranquila no momento mais adequado tendo em consideração a fase do seu sono. 

Para que o alarme inteligente funcione corretamente necessita manter aberta a aplicação no seu Smartphone ou tablet e não pode colocá-los em modo avião ou desligá-los. 

Para configurar um alarme, siga estes passos;

1. Pressione o botão Novo alarme 

2. Defina uma hora para o alarme. 

3. Também pode selecionar uma destas opções:

• Repetir > pressione para definir um alarme recorrente: todos os dias, de segunda a sexta, nunca… 
• Período de tempo para despertar > pressione para selecionar o período. 
• Vibração 

4. Pressione o botão Guardar
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12. Configurações

13. Alterar palavra-passe
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Nesta secção pode selecionar o idioma, o sistema para introduzir os seus dados corporais 
(métrico ou imperial), ativar ou desativar as notificações (encorajamo-lo a ativá-las para que 
possa receber informação e lembretes importantes) e reestabelecer os valores de fábrica. 

Nesta secção pode alterar a palavra-passe. Basta fazer clique na janela, digitar a nova 
palavra-passe e guardá-la. 

Importante: Esta última ação elimina todos os dados registados que não tenham sido guardados
na cloud e formata o sistema em caso de existirem alguns problemas de software. 



14. Ajuda e assistência

15. Finalizar sessão
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A partir desta secção pode entrar em contacto connosco para obter ajuda e informação 
relacionada com a sua cama iBedFLEX®. 

Também pode descarregar este Manual de utilizador e consultar as FAQs.

Pressione em Finalizar sessão dentro do menu, tal o levará à janela de boas-vindas.

Assegure-se de que conhece o seu nome de utilizador e palavra-passe antes de 
encerrar a sessão, caso contrário precisará de recuperar os dados ou criar um novo 
perfil de utilizador. 

Não é necessário encerrar sessão para sair da aplicação.



Anexos
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Anexo I - Menu
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O menu principal da aplicação tem várias secções. 

Pode deslizar verticalmente e aceder a cada uma das secções 
pressionando nas designações. 

Pode sempre voltar à página anterior fazendo clique na parte superior 
esquerda ou voltar ao menu principal fazendo clique na parte superior 
direita. 



Anexo II – As minhas camas

Nesta secção poderá:

Não pode conectar dois dispositivos em simultâneo. O Bluetooth apenas interage com um. 
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• associar uma ou várias camas ao seu nome de utilizador (embora só possa interagir com uma de cada vez, através do mesmo dispositivo); 
• editar o nome e/ou modo de funcionamento das camas já associadas; 
• e, selecionar da lista de camas associadas, a cama com a qual quer interagir. A cama aparecerá automaticamente na lista de camas 
associadas com o símbolo de favorita      a seu lado. 



Anexo III - Criar um novo perfil
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Um perfil é uma programação de suporte que utiliza um padrão
de cores para representar os níveis de enchimento de ar de cada 
elemento configurável. Quando maior o enchimento, mais firme
o suporte da zona. Cada elemento tem 6 níveis de enchimento 
possível: verde, rosa, azul escuro, cinza, amarelo e azul claro,
sendo verde o mais firme e azul claro o mais suave.



Anexo IV – Relatórios de qualidade do sono 

Durante o sono REM

Fase de sono REM

25

O nosso sono consiste na repetição do chamado ciclo REM-NREM ao longo de toda a noite. Este ciclo, que varia significativamente de pessoa para pessoa, repete-se de 3 a 6 vezes 
durante a noite. Começa com o NREM, que dura aproximadamente 80 minutos, seguido de sono REM, com a duração de cerca de 10 minutos, apesar de nos ciclos seguintes 
diminuir a quantidade de NREM e aumentar a quantidade REM.

Durante esta fase existe grande atividade cerebral, o tronco cerebral bloqueia os neurónios motores, e, consequentemente, não é possível o movimento. O nome REM (Rapid Eye 
Movement) provém do movimento típico dos globos oculares sob as pálpebras. Devido à atividade cerebral intensa, no decorrer desta fase produzem-se sonhos e relembram-se 
muitas informações sobre nosso meio ambiente. O sono REM na totalidade representa 25% do sono total.

Estas proporções variam consideravelmente dependendo da idade e das necessidades individuais. Assim, os recém-nascidos dormem quase todo o dia, com uma proporção de 
sono ativo (equivalente ao sono REM) de quase 50%, enquanto nos idosos há uma fragmentação do sono noturno com frequentes despertares, diminuindo a proporção de sono 
profundo.

As necessidades das horas de sono de um adulto variam entre 5 e 9 horas, com diferenças significativas consoante diversos fatores; atividade intelectual ativa, fase de crescimento 
ou gravidez podem aumentar a necessidade de dormir, enquanto a ansiedade, o stress ou o exercício físico perto da hora de dormir podem atrapalhar o sono.

Fase I (sonolência) - NR 1: é um estado de sonolência que dura cerca de dez minutos. É a transição entre a vigília e o sono. Esta etapa ocupa 10% do tempo total de sono. 

Fase II (sono ligeiro) - NR 2: neste período diminui o ritmo cardíaco e respiratório. Esta etapa dura aproximadamente 45-50% do tempo total.

Fase III: esta é a fase de transição até ao sono profundo. Tem a duração de 2 a 3 min.

Fase IV (sono profundo) - DEEP: o despertar é difícil durante esta fase, que tem duração aproximada de 20 minutos. Na sua duração, geralmente, não se produzem sonhos. Ocupa 
20% do tempo total de sono. Esta fase é considerada determinante para a boa ou má qualidade do sono em termos de eficiência, ou seja, a sensação subjetiva do sono ter sido,
ou não, reparador. 



Anexo V – Resolução de problemas

Esqueci a minha palavra-passe 

Carregue em Esqueceu a sua palavra-passe? na janela inicial de boas-vindas. 

Abrir-se-á uma nova janela na qual introduzirá o seu endereço de email com o qual se registou 
enquanto utilizador. Se o email inserido estiver correto, apenas terá de o verificar.

Receberá um email automático, com a nova palavra-passe e uma hiperligação sob a qual deve fazer clique 
para a ativar. É obrigatório fazer clique sobre a hiperligação para que a sua nova palavra-passe funcione. 

Uma vez ativa, poderá iniciar sessão como utilizador habitual com a nova palavra-passe. Após iniciar 
sessão, a nova palavra-passe pode ser alterada a qualquer momento na secção Alterar palavra-passe 
da aplicação.

Problemas de ligação

Se a aplicação informar sobre problemas de ligação: 

• Comprove que a sua cama iBedFLEX® está corretamente ligada e que o cabo que vai desde a tomada de 
corrente à fonte de alimentação e da fonte de alimentação à cama estão corretamente ligados. Se a fonte 
de alimentação está a funcionar bem, verá nela uma luz azul. Se não, por favor, comprove que tudo está 
corretamente ligado a uma tomada de corrente e que a tomada tem corrente. 

• Comprove que o seu Smartphone ou tablet têm a funcionalidade BLE (Bluetooth 4.1 ou superior) (deve 
verificar as especificações do seu dispositivo), que o Bluetooth está ativo e que está suficientemente perto 
da sua cama iBedFLEX®. Pode verificar se há ligação entre a cama e o seu dispositivo acedendo à secção 
Verificar estado, deverá aparecer um visto verde. Se depois de verificar tudo ainda mostrar a letra x 
vermelha, reinicie o seu dispositivo e tente novamente. Se todavia não houver ligação, reinicie a sua cama 
iBedFLEX® desligando e ligando-a outra vez e tente estabelecer novamente a ligação. 

• Certifique-se que o seu Smartphone está ligado à internet na divisão onde se encontra a sua cama 
iBedFLEX® (pode fazê-lo navegando em qualquer página web). Se não, por favor, entre em contato com o 
seu fornecedor de internet.
 
• Se o problema persistir, por favor, entre em contato com o serviço de assistência para obter mais ajuda. 
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DESENHADO E FABRICADO POR: 
MOLAFLEX Colchões, SA

Rua do Orreiro - Zona Industrial
3700-211 São João Madeira

Especificações do equipamento eletrónico associado a este colchão: 
•Equipado com tecnologia Smart Bluetooth.
• Cumpre com as certificações FCC, CE e RoHs.

O dispositivo eletrónico foi testado, e demonstrou-se que cumpre com os limites estabelecidos para este tipo de dispositivos, de acordo com a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos da América.

O dispositivo eletrónico cumpre com os requisitos necessários para a obtenção da declaração de conformidade do Mercado CE, de acordo com a Diretiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 1999, relativa a equipamentos de rádio
e equipamentos terminais de telecomunicações e o reconhecimento mútuo da sua conformidade.

Siga as instruções especiais de eliminação uma vez chegado ao final da sua vida útil, conforme a Normativa de Resíduos de produtos elétricos e eletrónicos da União Europeia. O dispositivo e respetivos acessórios não devem ser deixados como resíduos sólidos urbanos
não classificados e devem ser levados a pontos de recolha certificados para ser reciclados ou desmontados adequadamente. O método para desmontar os ditos resíduos de produtos elétricos e eletrónicos encontra-se na Diretiva 2012/19/UE de Resíduos Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos.

O dispositivo eletrónico cumpre com a Diretiva 2011/65/CE sobre RoHS (Restriction of Hazardous Substances) relativa à restrição de certas substâncias perigosas em eletrodomésticos elétricos e eletrónicos.

Model: NGNW01

DC 24V          0,6A

Contains FCC ID: QOQBLE112

Contains IC ID: 5123A-BGTBLE112

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Identificador do produto atribuído por Industry Canada (departamento do governo canadiano) para identificar produtos sem fios comercializados no mercado canadiano os quais cumprem com os padrões estabelecidos para a dita classe de dispositivo.
IC ID



A ÚLTIMA TECNOLOGIA PARA O SEU DESCANSO

geral@molaflex.com

256 885 500

www.molaflex.com
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