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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
- Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizingen/of ondeskundige reparaties kan gevaar voor de gebruiker ontstaan en
vervallen de garantievoorwaarden.
- Herstellingen mogen uitsluitend door bevoegd personeel van de fabrikant uitgevoerd worden.
- Geen vloeistoffen in de behuizing laten dringen. Enkel gebruiken in gesloten en droge ruimtes.
- Kijk eerst na of kabel of behuizing beschadigd zijn. Wanneer dit het geval zou zijn, gelieve de zender niet in gebruik te nemen en deze bij uw
handelaar om te ruilen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met de afstandsbediening kunnen spelen. Gelieve de zender op een plaats te bewaren waar kinderen niet bij
kunnen of blokkeer de toetsen met de toetsenvergrendeling.
- De radiogolven gaan door muren en plafonds. Gebruik de afstandsbediening enkel in de ruimte waar ook het verstelbare bed staat.

INGEBRUIKNAME
Batterijen in de zender plaatsen of vervangen
- Plaats de batterijen in het batterijvakje in de zender.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het type 1,5 V AAA LR03. Let op de correcte polarisatie (+/-) van de batterijen.

- Nadat de batterijen geplaatst zijn en het deksel van het batterijvakje gesloten is, verschijnt er op het LCD-scherm volgende melding:

Uur

Batterijlading

Bedinstelling

- De radiofrequentiezender is hiermee gebruiksklaar.

De batterijen moeten volgens de milieurichtlijnen worden afgevoerd. Breng ze naar een verzamelpunt.

TOETSENINDELING EN SYMBOLEN
(1) Controle-LED RF-signaal
(2) LCD-scherm
Verstelfuncties
(3) Nekmotor opwaarts (niet voor Synchro 3)
(4) Nekmotor neerwaarts (niet voor Synchro 3)
(5) Rugmotor opwaarts
(6) Rugmotor neerwaarts
(7) Bovenbeenmotor opwaarts
(8) Bovenbeenmotor neerwaarts
(9) Onderbeenmotor opwaarts
0) Onderbeenmotor neerwaarts
(11) Alle motoren opwaarts
(12) Alle motoren neerwaarts
14
Geheugenfuncties
(13) Geheugenposities opslaan
(14) Geheugenpositie 1
(15) Geheugenpositie 2
(16) Geheugenpositie 3
Speciale functies
(17) Zaklamp aan / uit
(L)

LED-zaklamp

Programmeerfuncties
(18) „MENU“ -toets

Synchro 4 zender

(19) „Programma -“ toets
(20) „Programma +“ toets
(21) „PROG“ -toets

Synchro 3 zender (toetsen 3 en 4 zijn onbedrukt)

INSTELPROCEDURE
Zorg er voor dat de 2 9Volt-batterijen die bij de motor zitten, niet aangesloten zijn vooraleer u deze procedure uitvoert.

Zender en sturing moeten eerst op elkaar afgestemd worden. Voer hiervoor de instelprocedure uit:

- Druk gelijktijdig op toetsen (3) en (4) tot “SEARCH” op het scherm verschijnt.
- Steek nu de stekker van de motor in het stopcontact. Als de instelprocedure geslaagd is,
verschijnt op het scherm”MASTER” en hoort u een signaal.

- Na ong. 3 seconden verschijnt opnieuw het basisscherm met het bedsymbool,
batterijniveau en de tijdsaanduiding.

- Sluit nu de batterijen die zich op de motoren bevinden, aan.

BEDIENING: ALGEMEEN & BASISVERSTELFUNCTIES
Gebruik bij tweepersoonsbedden:
Gebruik 2 afzonderlijke bedieningen bij voorkeur niet terzelfdertijd. De RF-signalen kunnen elkaar verstoren.

Controle-LED (1)
Deze LED gaat oplichten bij een druk op om het even welke toets.
De LED knippert indien u een toets langer ingedrukt houdt.

Achtergrondverlichting (2)
Het toetsenbord van de RF-zender is voorzien van achtergrondverlichting. Deze licht op zodra
u de bediening beweegt en schakelt automatisch uit na ong. 5 seconden, dit voor zover er
geen andere toets ingedrukt wordt of indien de bediening niet meer gehanteerd wordt.

Verstellen / regelen van de bedposities
Nekzone – omhoog (3) / omlaag (4)
Niet voor Synchro 3.
Op het scherm verschijnt de bewegingsrichting (pijl op / pijl neer) en
het bedsymbool ‘nek’ knippert.

Rugzone – omhoog (5) / omlaag (6)
Op het scherm verschijnt de bewegingsrichting (pijl op / pijl neer) en
het bedsymbool ‘rug’ knippert.

Bovenbeenzone – omhoog (7) / omlaag (8)
Op het scherm verschijnt de bewegingsrichting (pijl op / pijl neer) en
het bedsymbool ‘bovenbeen’ knippert.

Onderbeenzone – omhoog (9) / omlaag (10)
Op het scherm verschijnt de bewegingsrichting (pijl op / pijl neer) en
het bedsymbool ‘onderbeen’ knippert.

Alle motoren – omhoog (11) / omlaag (12)
Op het scherm verschijnt de bewegingsrichting (pijl op / pijl neer) en
alle bedsymbolen knipperen.

Zolang u één van bovengenoemde toetsen ingedrukt houdt, zal de overeenkomstige bedpositie ingesteld worden.

BEDIENING: GEHEUGENPOSITIES
Geheugenposities opslaan
U kunt een gewenste individuele bedpositie opslaan. Er is mogelijkheid om tot 3 verschillende bedposities
op te slaan.
Druk 3 keer heel kort op de toets “M” (13) en dan op één van de geheugentoetsen (14, 15, 16). Op het scherm
wordt de overeenstemmende keuze aangeduid (“MEMORY 1” tot “MEMORY 3”). De actueel ingestelde
bedpositie wordt toegewezen aan de overeenstemmende geheugentoets en wordt opgeslagen.
Reeds bewaarde instellingen kunnen door het opnieuw bewaren van een positie overschreven worden.

Oproepen van opgeslagen geheugenposities
Door middel van de geheugentoetsen kunnen opgeslagen
bedposities opgeroepen worden. Ga als volgt te werk:
geheugentoets (14), (15) of (16) ingedrukt houden tot de
opgeslagen positie bereikt is en de motoren stoppen.
Op het scherm wordt de overeenkomstige keuze aangeduid

(“MEMORY 1” tot “MEMORY 3”).

BEDIENING: SPECIALE FUNCTIES
Zaklampfunctie
Zolang u de toets (17) ingedrukt houdt, blijft de zaklamp-LED (L) branden.
Wanneer u deze toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houdt, blijft de zaklamp-LED
20 seconden branden en dooft dan vanzelf uit. Wanneer u gedurende die tijd toets (17) nog een keer
indrukt, dan schakelt de zaklantaarn-LED (L) uit.
Opgelet, niet in het LED-lichtje kijken!

Kinderbeveiliging
U kunt de kinderbeveiliging d.m.v. toets (13) respectievelijk activeren of deactiveren.
Kinderbeveiliging activeren
- Druk ongeveer 10 seconden op toets (13).
- De sturing bevestigt met een geluidssignaal dat de kinderbeveiliging geactiveerd is.
- Wanneer u nu op één van de toetsen (3) t.e.m. (12) drukt om het bed in te stellen, hoort u een
signaal en een instelling is niet mogelijk.
Kinderbeveiliging deactiveren
- Druk ongeveer 10 seconden op toets (13).
- De sturing bevestigt met een geluidssignaal dat de kinderbeveiliging gedeactiveerd is.
- Het bed kan opnieuw ingesteld worden.

BEDIENING: PROGRAMMEERBARE FUNCTIES
Volgende functies kunnen geprogrammeerd worden:
Tijd
Alarm (wekker)
Tijd instellen
- Toets MENU (18) indrukken.
Op het scherm knippert het symbool “tijdsaanduiding”.
- Toets PROG (21) indrukken. Op het scherm knippert het
symbool “tijdsaanduiding” alsook de uuraanduiding. U kunt
nu het uur instellen met de toetsen + (20) en — (19).
- Toets PROG indrukken. Op het scherm knippert het
symbool “tijdsaanduiding”, alsook de minutenaanduiding.
U kunt nu de minuten instellen met de toetsen + en —.
- Toets PROG indrukken.
De instellingen worden geregistreerd en de display geeft
de ingestelde tijd en het bedsymbool weer. Het symbool
“tijdsaanduiding” verdwijnt.

Alarm (wekker) programmeren
- Toets MENU (18) indrukken en daarna 1x de toets + (20).
Op het scherm knippert het alarmsymbool.
- Toets PROG (21) indrukken. Op het scherm verschijnt
OFF (alarm uit). Schakel de alarmfunctie op ON door op
de toets + te drukken (alarm aan).
- Toets PROG indrukken. Op het scherm knippert het
alarmsymbool en de uuraanduiding. U kunt het uur
instellen met de toetsen + en —.
- Toets PROG indrukken. Op het scherm knippert het alarmsymbool en de minutenaanduiding. U kunt de minuten
instellen met de toetsen + en —.

- Toets PROG indrukken. De instellingen worden geregistreerd
en de display geeft terug het huidige tijdstip, het bed- en
alarmsymbool weer.

Wanneer de ingestelde alarm- (wek-) tijd bereikt is, zal men gedurende ongeveer 1 minuut het alarmsignaal horen. Dit kan men uitschakelen
door op de zaklamptoets (17) te drukken. Na ongeveer 5 minuten zal het alarm terug afgaan. Door een druk op de M-toets (13) kunt u het alarm
definitief uitschakelen. Het alarm zal de volgende dag terug op het ingestelde uur in werking treden.

Alarmfunctie uitschakelen
- Toets MENU (18) indrukken en daarna 1x de toets + (20).
Op het scherm knippert het alarmsymbool.
- Toets PROG (21) indrukken. Op het scherm verschijnt
ON (alarm aan). Schakel de alarmfunctie op OFF door op
de toets – (19) te drukken (alarm uit).
- Toets PROG (21) indrukken. De instellingen worden
geregistreerd en de display geeft terug het huidige tijdstip
en het bedsymbool weer. Het alarmsymbool verdwijnt.

BEDIENING: SYNCHROONFUNCTIE
Het is mogelijk om met 1 zender de motoren van 2 lighelften gelijktijdig te bedienen.
Daartoe moeten de zenders eerst met elkaar verbonden worden.
Zenders verbinden
1) Zender 1: druk de toetsen (14) en (16) gelijktijdig in tot “LINK” verschijnt.
2) Herhaal nu bovenstaande stap voor zender 2.
3) Als de procedure geslaagd is, verschijnt op de display van beide zenders ”DONE”.

Synchroonfunctie activeren
1) Toets MENU (18) indrukken en daarna 2x op de toets + (20).
Op het scherm knippert ”SERVICE”.
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2) Druk op de toets PROG (21). Op het scherm knippert

”TEACH IN”.

16

1

3) Druk op de toets – (19). Op het scherm knippert ”SYNCHRO”.

4) Druk nu op de toets PROG (21). Op het scherm staat

”SYN OFF”.

5) Druk op de toets + (20). Op het scherm staat nu ”SYN ON”.

6) Druk dan op de toets PROG (21) tot u een geluidsignaal hoort.
Op het scherm zijn de basissymbolen zichtbaar (bed, uurwerk
en batterijniveau).
De synchroonfunctie is nu geactiveerd.
Synchroonfunctie deactiveren
1) Voer de stappen 1) t.e.m. 3) uit zoals hierboven beschreven
en ga dan als volgt verder:
2) Druk op de toets PROG (21). Op het scherm verschijnt ”SYN ON”.

3) Druk nu op de toets – (19). Op het scherm staat nu

”SYN OFF”.
4) Druk op de toets PROG (21). Op het scherm zijn de basissymbolen opnieuw zichtbaar (bed, uurwerk en batterijniveau).
De synchroonfunctie is nu gedeactiveerd. Beide bedden kunnen weer individueel en los van elkaar bediend worden.

FOUTMELDINGEN

PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

Het scherm is blank, de bediening werkt niet.

Geen of lege batterijen.

Plaats of vervang de batterijen.

De aanduidingen op het scherm zijn correct,
ook het LED-lampje licht op bij het indrukken
van een toets, maar de motor reageert niet.

De instelprocedure is niet uitgevoerd of
verstoord geworden.

Voer de instelprocedure uit
(zie “INSTELPROCEDURE”).

De aanduidingen op het scherm zijn correct,
ook het LED-lampje licht op bij het indrukken
van een toets, maar de motor reageert enkel
met een pieptoon.

De kinderbeveiliging staat ingesteld.

Deactiveer de kinderbeveiliging
(zie “BEDIENING: SPECIALE FUNCTIES).

