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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Algemeen
1. Lees vóór gebruik eerst zorgvuldig de gebruikshandleiding.
2. Controleer eerst 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.
3. Laat geen vloeistoffen in de behuizing dringen.
4. Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizing vervallen de garantievoorwaarden.
5. Herstellingen mogen uitsluitend door bevoegd personeel van de fabrikant uitgevoerd worden.
6. Het is altijd verboden zich onder het bed te begeven, daar het risico op inklemming te groot is en dit vooral tijdens het omhoog en omlaag
brengen van het bed.
7. Zorg ervoor dat kinderen niet met de boxspring of afstandsbediening kunnen spelen.
8. Rook niet in bed en houd brandende voorwerpen uit de buurt van de boxspring.
9. Het bed is bedoeld voor 1 persoon. Het maximale gewicht van de gebruiker is 120 kg.
10. Het bed mag alleen verplaatst worden zonder gebruiker.
11. Plaats het bed op een stabiele vlakke horizontale ondergrond. De wielen moeten op de rem staan als het bed wordt gebruikt.

Verstellen van de boxspring
1. De elektromotoren voor de verstelling werken op zwakstroom.
2. Plaats het bed uitsluitend in een droge ruimte.
3. Zorg ervoor dat snoeren niet gekneld kunnen raken.
4. De boxspring heeft beweegbare delen. Zorg ervoor dat ledematen van de gebruiker niet gekneld kunnen raken.
5. Laat de bediening direct los als er iets gekneld raakt tussen de bewegende delen.
6. Verstel de boxspring alleen wanneer u er in ligt. Let er tijdens het verstellen op dat er zich geen kinderen onder de boxspring bevinden.
7. Ga niet op het hoofd- of voeteneind zitten als deze omhoog staan.
8. Maak het bed spanningsloos voordat u met de schoonmaak begint. Trek de stekker uit het stopcontact.
9. Bewaar de afstandsbediening buiten het bed om te voorkomen dat u erop in slaap valt.
10. Plaats geen spullen onder het bed, omdat deze de werking van de verstelling kunnen verstoren.
11. Stel voor het slapen het bed in de laagste positie i.v.m. risico op uit bed vallen.
12. De boxspring is alleen dan geschikt voor personen (kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, sensorische of psychische vermogens
en zonder voldoende ervaring of kennis van deze boxspring, wanneer deze personen de boxspring onder toezicht gebruiken of gebruiksinstructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
13. Gebruik de verstelling niet bij beschadigingen aan het bed, het verstelsysteem of de stroomkabel.
14. De zendsignalen gaan door muren en plafonds. Gebruik de afstandsbediening enkel in de ruimte waar ook het verstelbare bed staat.

INGEBRUIKNAME

(A)
Noodvoeding

Stekker

INGEBRUIKNAME
Afstandsbediening aan aandrijfsysteem koppelen
De koppeling tussen afstandsbediening en aandrijfsysteem wordt bij de productie ingesteld.
Als het systeem niet op de afstandsbediening reageert, kan de koppeling als volgt geactiveerd worden:
1. Verbreek de stroomverbinding door de stekker van (A) los te koppelen.
2. Druk kort op toets (1) (de achtergrondverlichting gaat branden).
3. Druk gelijktijdig op toetsen (1) en (2), zolang tot alle achtergrondverlichting gaat knipperen. Laat dan de toetsen los.
4. Verbind vervolgens de stroomverbinding weer door (A) aan te sluiten. Het aandrijfsysteem gaat nu zelfstandig een referentiegang maken.
Hierna stopt de achtergrondverlichting met knipperen. Enkel toets (1) blijft knipperen.
5. Ter afsluiting van de koppeling, druk ca. 2 seconden op toets (1). De achtergrondverlichting dooft.
6. De koppeling is tot stand gekomen, maar de mogelijkheid bestaat dat het systeem een referentiecyclus moet maken om het systeem te
refereren. Druk op een toets van de afstandsbediening. Indien een referentiecyclus gemaakt moet worden, gaan toetsen (5) t.e.m. (8) knipperen.
7. Druk op één van de vier knipperende toetsen. Het bed gaat bewegen. Blijf net zo lang drukken totdat het knipperen stopt.
Het bed is nu gerefereerd.

Afstandsbediening en aandrijfsysteem ontkoppelen
Voor het ontkoppelen van de afstandsbediening moeten stappen (1) t.e.m. (5) van bovengenoemde procedure worden doorlopen.

Referentiecyclus
Als de toetsen (5) t.e.m. (8) knipperen moet een referentieslag gemaakt worden. Het systeem zoekt hiermee de nul-positie op.
1. Druk op één van de vier knipperende toetsen. Het bed gaat bewegen.
2. Blijf net zo lang drukken totdat het knipperen stopt. Het bed is nu gerefereerd.

TOETSENINDELING EN SYMBOLEN

Deze RF-afstandsbediening is een radiozender met 10 bedieningstoetsen. De volgende functies zijn bedienbaar:

Toets

Functie

1

Ruggedeelte omhoog

2

Ruggedeelte omlaag

3

Voeteneind omhoog

4

Voeteneind omlaag

5

Volledig bed in antirefluxpositie

6

Volledig bed naar beginpositie

7

Volledig bed omhoog

8

Volledig bed omlaag

9

Geheugentoets 1

10

Geheugentoets 2

Instellen van een geheugenpositie:
1. Breng het bed in de gewenste positie.
2. Houd toetsen 9 en 10 drie tellen ingedrukt tot ze beide knipperen.
3. Druk toets M1 of M2 kort in. Hiermee is de positie opgeslagen onder de gekozen toets.
4. Houd de gekozen geheugentoets ingedrukt om naar de opgeslagen positie te gaan.

BEDIENING
Basisverstelfuncties
Voor de verstelling, druk één van de toetsen in (zie hiervoor “Toetsenindeling en symbolen”). Houd de toets ingedrukt tot de juiste stand is bereikt.
Als een eindstand bereikt is, stopt de verstelling vanzelf. Er kan maar één toets tegelijk bediend worden.
Bij het aanraken van één van de bedientoetsen gaat de achtergrondverlichting branden. Na verloop van tijd dooft deze automatisch.

Gelijktijdige bediening van 2 lighelften
Wanneer u twee bedsystemen met één afstandsbediening wilt bedienen, kan dat als volgt worden ingesteld:
1. Verbreek de stroomtoevoer van beide motoren door (A) te ontkoppelen bij beide motoren (zie tekening bij “ingebruikname”).
2. Doorloop vervolgens stap 2. t.e.m. 7. zoals beschreven onder “afstandsbediening aan aandrijfsysteem koppelen” bij één van de bedden.
3. Zorg dat de verlichting van de afstandsbediening gedoofd is.
4. Verbreek de stroomtoevoer van het bed dat u zojuist gekoppeld heeft en doorloop stap 1. t.e.m. 7. voor het tweede bed.
5. Sluit de stroomtoevoer van het eerste bed weer aan. Het kan zijn dat u nogmaals een referentiecyclus dient uit te voeren. U herkent dit doordat
bij bediening van de afstandsbediening de toetsen (5) t.e.m. (8) gaan knipperen. Voer dan de referentiecyclus uit volgens de beschrijving
“referentiecyclus” onder de rubriek “ingebruikname”.
6. De twee bedden herkennen nu de afstandsbediening die u gebruikt heeft om de systemen te koppelen.

Noodverlaging bij uitval netspanning of handbediening
Bij een eventuele stroomuitval voorziet de noodvoeding in de mogelijkheid het bed eenmalig
vlak te stellen. De noodvoeding bevindt zich aan de onderzijde van de boxspring op het gedeelte
dat vastzit aan het frame (midden). De geel omrande knop op de noodvoeding dient tevens als
resetknop voor de referentiecyclus.

Resetknop

STORINGEN
Storing

Oorzaak

Oplossing

Niets werkt

Stekker niet in het stopcontact

Steek de stekker in het stopcontact

Niets werkt

Geen netspanning

Zekering vervangen of aardlekschakelaar
omzetten.

Niets werkt

Voeding defect

Laten vervangen

Niets werkt

Onbekend

Haal de stekker ca. 10 sec. uit het stopcontact

Bed reageert niet op afstandsbediening

Batterijen in de afstandsbediening (bijna)
leeg

Nieuwe batterijen plaatsen

Bed reageert niet op afstandsbediening

Afstandsbediening is ontkoppeld van
aandrijving.

Volg de procedure ‘afstandsbediening aan
aandrijfsysteem koppelen’

Bed reageert niet op afstandsbediening

Systeem ontregeld

Druk op de resetknop van de noodvoeding en
maak een referentiecyclus volgens procedure
‘Referentiecyclus’

1 van de hoogteverstelmotoren werkt niet

Stekker van de motor los

Steek de stekker van de motor in de motorbox

1 van de hoogteverstelmotoren werkt niet

Motor defect of draadbreuk

Motor laten vervangen

1 van de box verstelfuncties werkt niet

Motor defect

Motor laten vervangen

Ongewenste geluiden (kraken en piepen)

Bed staat niet vlak op de grond

Bed vlak zetten

Ongewenste geluiden (kraken en piepen)

Er zit iets los

Vast laten zetten

