
Instructievoorschriften – Resetten en frequentiewisseling



Neem de stekker uit het stopcontact.

Controleer of er aan het voeteneind een batterij-
kastje op de houten rand van het bed zit (zie afbeel-
ding 1). Ga verder naar punt 5 als dit inderdaad het
geval is. Ga naar punt 3 als het niet zo is.

Om bij de batterij/batterijen te kunnen komen, moet u
plaatsnemen aan de rechter lange zijde van het bed
en dit zo draaien dat het op zijn linker lange zijde
staat (zie afbeelding 2). Let erop dat het snoer niet
bekneld raakt.

Terwijl het bed op zijn linker lange zijde staat, neemt
u de batterij/batterijen los die aan de onderkant van
de motor zit/zitten gemonteerd (zie afbeelding 3). Ga
verder naar punt 6.

Neem de batterij/batterijen los uit het batterijkastje
op de rand van het bed.

Houd een willekeurige knop op de afstandsbedie-
ning gedurende ca. 2 minuten ingedrukt.

Sluit de nieuwe batterij aan.

Zet het bed terug op zijn plaats. Let erop dat het
snoer niet bekneld raakt. 

Steek de stekker terug in het stopcontact. Druk niet
op de groene knop.

Het resetten is nu voltooid en alle functies zijn gere-
set.
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Resetten van de Naturally Adjustable en
de Hästens Comfortable
(met en zonder massage)

Draai het bed zo dat het op zijn linker
lange zijde staat. Op de afbeelding is
het hoofdeinde aan de rechterkant.
De batterij vindt u aan de onderkant
van de motor en het batterijkastje op
de rand van het voeteneinde.
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Neem de stekker uit het stopcontact.

Om bij de batterij/batterijen te kunnen komen, moet u
plaatsnemen aan de rechter lange zijde van het bed
en dit zo draaien dat het op zijn linker lange zijde
staat (zie afbeelding 1). Let erop dat het snoer niet
bekneld raakt.

Neem de batterij/batterijen los die aan de buitenkant
van de motor is/zijn gemonteerd (zie afbeelding 2).

Zet de schakelaar van het ontvangeroog in de
stand ‘omlaag in noodgevallen’ (zie afbeelding 3) en
wacht 10 seconden. De stand ‘omlaag in noodgevallen’
is de stand helemaal rechts vanuit het voeteneind van
het bed gezien.

Zet de schakelaar van het ontvangeroog in
dezelfde stand als voorheen (frequentiestand 1 of 2)
(zie afbeelding 3).

Sluit de nieuwe batterijen aan op hun respectieve-
lijke plaatsen.

Zet het bed terug op zijn plaats. 

Steek de stekker terug in het stopcontact. Druk niet
op de groene knop.

Probeer nu de functies van het bed uit. Als het bed
niet werkt, moet u de stand van het ontvangeroog
omzetten in een andere frequentie (zie afbeelding 3).

Het resetten is nu voltooid en alle functies zijn gere-
set.
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Resetten en frequentiewisseling van de
Hästens Adjustable en Hästens Citation
Twee frequenties

U weet dat uw Adjustable of Citation zes frequenties heeft
als: er een klein rood lampje in de rechter bovenhoek van
de afstandsbediening brandt wanneer u op de knoppen
drukt en als er veren in de batterijhouder zitten. Zie de vol-
gende pagina voor als uw bed zes frequenties heeft.

Omlaag in
noodgevallen

Frequentie 1

Frequentie 2

Batterij

Draai het bed zo dat het op zijn lin-
ker lange zijde staat. Op de afbeel-
ding is het hoofdeinde aan de lin-
kerkant. De batterij vindt u aan de
onderkant van de motor en het ont-
vangeroog op de rand van het voe-
teneinde.
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Neem de stekker uit het stopcontact.

Controleer of er aan het voeteneind een batterijkastje op de
rand van het bed zit (zie afbeelding 1 en 2). Ga verder naar
punt 4 als dit inderdaad het geval is. Ga naar punt 3 als het
niet zo is.

Om bij de batterij/batterijen te kunnen komen, moet u plaatsne-
men aan de rechter lange zijde van het bed en dit zo draaien dat
het op zijn linker lange zijde staat (zie afbeelding 2). Let erop dat
het snoer niet bekneld raakt.

Neem de batterij/batterijen los die aan de onderkant van de
motor of in het batterijkastje op de houten rand van het voeten-
eind is/zijn gemonteerd (zie afbeelding 2 en 3). Verwar het niet
met het ontvangeroog, dat een doorzichtig omhulsel heeft.

Stel de schakelaar van het ontvangeroog in de stand
‘omlaag in noodgevallen’ (zie afbeelding 4) en wacht 10
seconden. De stand ‘omlaag in noodgevallen’ is de stand
helemaal rechts vanuit het voeteneind van het bed gezien.

Zet de schakelaar van het ontvangeroog terug in de
werkstand (zie afbeelding 4), dezelfde stand als voorheen. 

Sluit de nieuwe batterijen op hun plaats aan.

Zet het bed terug op zijn plaats. 

Steek de stekker terug in het stopcontact. Druk niet op de
groene knop.

Druk de knop voor frequentie 5 en knop A op de afstands-
bediening tegelijkertijd ca. 5 seconden in (zie afbeelding 5) tot-
dat de LED onafgebroken brandt.

Kies binnen 3 seconden een frequentie door op een van de
functieknoppen op de afstandsbediening te drukken. De
knoppen corresponderen met de frequenties 1–6 (zie afbeel-
ding 5).

Zet de schakelaar van het ontvangeroog in de stand pro-
grammeren.

Richt de afstandsbediening op het ontvangeroog en druk
op een willekeurige knop totdat er vanaf het bed één of
meerdere klikgeluiden te horen zijn. 

Zet de schakelaar van het ontvangeroog terug in de werk-
stand (zie afbeelding 4).

Het resetten en de frequentiewisseling zijn nu voltooid en alle
functies zijn gereset. 
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Resetten en frequentiewisseling van de
Hästens Adjustable en Hästens Citation
6 frequenties

Na deze handelingen moet de frequentie opnieuw
worden ingesteld
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Frequentiestand 5
Knop A

Draai het bed zo dat het op zijn linker
lange zijde staat. Op de afbeelding is het
hoofdeinde aan de linkerkant. De accu
vindt u aan de onderkant van de motor,
het batterijkastje en het ontvangeroog op
de rand van het voeteneinde.
Batterij
Batterijkastje
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Frequenties 
aangeduid met
de cijfers 1–6.
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U weet dat uw Adjustable of Citation zes frequenties heeft
als: er een klein rood lampje in de rechter bovenhoek van
de afstandsbediening brandt wanneer u op de knoppen
drukt en als er veren in de batterijhouder zitten. 
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