
Barnlås - endast på HB22

Aktivera Barnlås
1. Ta bort ett batteri och vänta i 15 sekunder.
2. Tryck på båda knapparna på andra raden och håll dem nedtryckta.
3. Montera tillbaka batteriet (samtidigt som knapparna hålls nedtryckta).
4. Nu är barnlåset aktiverat.

2.   3.

Avaktivera Barnlås
1. Tryck på ”Upp” och ”Ner” knapparna på andra raden samtidigt 
under några sekunder. 
2. När den blå LED-lampan lyser släpper man knapparna och så 
är kontrollen avaktiverad. (Man måste släppa knapparna när den 
blå lampan börjar lysa, för om den slocknar innan man släppt är 
barnlåset fortfarande aktiverat.) 
3. Efter det måste man inom 10 sekunder även trycka på 
någon annan knapp annars så låser sig kontrollen igen.

Fabriksåterställning / avaktivera barnlås
Plocka ut ett av batterierna och vänta i 15 sekunder, montera 
tillbaka och kontrollen är fabriksåterställd.

FUNKTIONSBESKRIVNING
Sändare HB12 + HB22

Upp - Ner huvudände
Upp - Ner fotände
Upp - Ner (huvudände+fotände)

Detta är bara en extra vägledning.

Skulle ni ha ytterligare frågor/undringar, 
kontakta sängtillverkaren.

Endast för motorn (TWINDRIVE®system). TWINDRIVE® RF system utan minne.



Gratulerar till din nya ställbara säng!

En motor är monterad i denna sängen, det är en elektrisk enhet, 
som rör sängen när du trycker på kontrollen. Motorn är en LINAK 
produkt. LINAK är världsledande i tillverking av denn typen av motorer.

En LINAK motor är tillförlitlig och ljudlös. Den ger en hög konstant kraft,
och den lämnar större utrymme under sängen än andra ställbara motorer.

Motorn är konstruerad med full fokus på säkerhet samtidigt har den lägst
energiförbrukning på marknaden.

I korthet: en LINAK motor är en kvalitetsprodukt, som är byggd att säkra 
full funktion i �era år framåt. I användarmanualen kan du hitta råd och 
information.

För mer information, läs gärna våra manualer på vår hemsida: 
http://www.linak.com/products/Dual-Actuators.aspx

Vi rekommenderar att du läser igenom maualen innan du börjar användandet,
så du får optimerad glädje av sängen och motorn �era år framåt.

Lycka till.

Motorn kan ta emot kommandon från upp till 2 RF kontroller.

Underleverantör synkroniserar inte �ärrkontroll med motor när 
det skickas till 
sängproducenten, men detta görs innan konsument får vara.

Villkor som måste vara uppfyllda innan du aktiverar inlärningsläge:

Motor 1:
1.) anslut motor 1 till eluttaget
2.) vänta 20 sek
3.) tryck ner reset knappen på motor 1 mha �ngertoppen, håll 
nere i 1-2 sek. Samtidigt trycker du på valfri knapp på �ärrkontrol-
len. Fjärrkontrollen är nu synkroniserad med motor 1. Fjärrkontrol-
len är nu redo att användas.

Motor 3:
1.) anslut motor 3 till eluttaget
2.) vänta i 20 sek
3.) tryck ner reset knappen och håll den nedtryckt tills 
motorn stannar.
4.) släpp reset knappen
5.) tryck ner reset knappen på motor 3 mha en penna, 
håll den nedtryckt i 1-2 sek. Samtidigt trycker du på 
valfri knapp på �ärrkontrollen. Fjärrkontrollen är nu 
synkroniserad med motor 1. Fjärrkontrollen är nu redo 
att användas.
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