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FAÇA O FECHAMENTO DO COLCHÃO E SIGA OS PRÓXIMOS PASSOS
Importante:
Não passe o cabo da fonte 
junto com os cabos dos 
massageadores. 
A fonte deve ser conectada 
por fora do colchão. Quando 
fechar a tampa, os cabos da 
fonte e do controle devem 
sair pelo ori�ício do gabinete.

Após o teste, 
acomode o driver, 
a fonte e o controle 
dentro do gabinete, 
garantindo a 
segurança no 
transporte do 
colchão.

Conecte a fonte de 
energia ao driver e 
ligue o equipamento 
em tomada 110/220V 
para fazer o teste 
de funcionamento.

Conecte os �ios no 
driver, conforme a 
legenda de cores.

13

14

15

Corte o tecido 
sobre a cavidade 
retangular, 
anteriormente 
preparada, 
conforme �igura 
ao lado, apenas na 
linha vermelha, 
iniciando pelo 
centro.

Atenção:
O corte deverá ser feito com cautela para não 
dani�icar os �ios na parte interna.

Dobre as laterais do 
tecido para dentro da 
cavidade.

Passe cola nas 
bordas do 
gabinete.
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10

11

Insira o gabinete 
na cavidade 
retangular do 
colchão, passando 
os conectores 
pelos ori�ícios 
circulares.

12

Veri�ique a quantidade de cápsulas do 
seu kit e encontre ao lado a MAQUETE DE 
INSTALAÇÃO correspondente.

Posicione o colchão de maneira que 
facilite a instalação.

Marque a posição 
das cápsulas no 
colchão, levando 
em conta as 
distâncias entre 
elas, conforme a 
MAQUETE DE 
INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO
ANTES DO FECHAMENTO DO COLCHÃO

Sugestão:
Para maior produtividade, faça 
um gabarito com as medidas.

01

02

Corte a espuma no  
retângulo marcado 
até atingir 9 cm de 
profundidade.

04

05

Faça um corte com 
espaço su�iciente 
para acomodar cada 
cápsula por 
completo.

06

Marque o centro na 
lateral da cabeceira. 
Nesta posição, faça 
um retângulo de 
22 cm de largura 
por 12 cm de altura. 
Neste espaço, será 
inserido, mais tarde, 
o gabinete.

03 Abra a cavidade e 
distribua cola por toda 
a parte interna. Insira 
a cápsula, observando 
o seu posicionamento 
corforme as cores 
dispostas na MAQUETE 
DE INSTALAÇÃO, e 
feche a cavidade.
Observação:
A cápsula deve �icar acomodada na 
posição horizontal.

Atenção:
Não sobreponha os �ios às cápsulas.

07

Leve os �ios das 
cápsulas até o 
ori�ício retangular, 
deixando 30 cm de 
suas pontas para 
fora.

08

F
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Informações Importantes
▪ Os cabos dos massageadores são 
compatíveis com todos os tamanhos 
de colchões.

▪ Os lados direito e esquerdo do 
colchão são de�inidos levando em 
conta um usuário deitado sobre ele.

▪ Para maior conforto e segurança, 
aconselhamos que, na montagem do 
colchão, seja utilizada uma camada 
mínima de 4 cm de espessura 
de espuma de boa densidade, 
conforme detalhe na MAQUETE DE 
INSTALAÇÃO.

Colchões com Molas
Em colchões com borda menor que 
9 cm de profundidade, recomendamos 
que sejam removidas duas ou três 
molas para instalação do gabinete.  
A retirada das molas não afeta a 
durabilidade e conforto do colchão.
Não recomendamos a instalação das 
cápsulas massageadoras junto às molas, 
para evitar atrito e possíveis ruídos.

Assistência Técnica
A Ativitá não garante Assistência 
Técnica a produtos que ignorem as 
orientações deste manual.

COLCHÃO CASAL
8 CÁPSULAS

COLCHÃO SOLTEIRO
4 CÁPSULAS

MAQUETES DE INSTALAÇÃO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Sistema de Massagem 
para Colchões

Aurélio Dal Zotto, 279
Caxias do Sul - RS
95012-660

54 3028.7271
54 99146.4505
ativita@ativita.net

ativita.net


