Montering Ställbar säng

1
Lägg sängen upp och ned
och ta bort transportsäkringarna.

2a
Opal/Safir:
De två stagen till huvudändan har en infästningspunkt
vardera. Varje infästningspunkt skall fästas med 2
skruvar.

2b

3
Koppla batteriet för
nödsänkningsfunktionen.

Smaragd:
De två stagen till huvudändan har två infästningspunkter vardera. Varje
infästningspunkt skall
fästas med 2 skruvar.

4

Huvudbatteri
Reservbatteri

5
Montera därefter benen på
sängen enligt anvisningen
som medföljer benen.

Vänd tillbaka sängen och placera den
på sin plats. Lägg på bäddmadrassen,
anslut kontakten
till vägguttaget och din ställbara
säng är klar att användas.
För synkronisering av handkontroll och säng, se sida 9.

8

Handhavande Ställbar säng

Batteribyte i handkontrollen

Handkontrollens funktion
A Huvudända upp
B Huvudända ner

A
C
E

Om handkontrollen slutar fungera
kan det bero på att batterierna är
förbrukade. Byt batterierna (2 st AAAbatterier) genom att öppna
batteriluckan på handkontrollens
baksida. Var noga att du sätter + och –
polerna rätt. Därefter sätter du på
baksidan igen och handkontrollen
är klar att använda.

B
D
F

C Fotända upp
D Fotända ner
E Huvud- och fotända upp
F Huvud- och fotända ner

Synkronisering av handkontroll och motor
För att kunna använda den trådlösa handkontrollen måste den först synkroniseras med motorn.
Det gör du enligt instruktionerna nedan när motorn är ansluten till ett vägguttag.

1

2
Gör två korta knapptryckningar på
motorknappen – se nedan. Den gröna
LED-lampan tänds på motorn som då är
i programmeringsläge i
ca 10 sekunder.

Håll därefter in knapp A och B
på handkontrollen samtidigt
till dess att LED-lampan på
motorn slocknar.

A

B

Handkontrollen och motorn
är nu synkroniserade.

Nödsänkning
Skulle sängen vara i upphöjt läge när motorn blir strömlös kan den ändå sänkas till plant
läge. Du gör detta genom att trycka på motorknappen (samma knapp som används vid
synkronisering) tills sängen är i plant läge.
För att nödsänkning skall fungera måste du försäkra dig om att batteriet
(9V-batteri) är inkopplat på motorn. Det finns plats för ett reservbatteri
bredvid det inkopplade batteriet.
Nödsänkningen är endast avsedd för att köra ner sängen och skall endast
användas i nödsituationer.
Om nätkabeln tas ur motorn en längre tid bör även batteriet kopplas bort för att
förhindra att batterierna laddas ur.
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