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Garantie
Op alle bedden van Hästens krijgt u 25 jaar schriftelijke garantie voor 
breuk van de veren en het bedframe. 
Met een Hästensbed kunt u zich zeker voelen.

Naast de consumentenbescherming die wettelijk in uw land geldt, hebben de verstelbare 
bedden van Hästens dezelfde garantie als alle andere bedden van Hästens, d.w.z. 25 jaar 
schriftelijke garantie op veer- en framebreuk.

We kunnen onze 25-jarige schriftelijke garantie op veer- en framebreuk gemakkelijk 
geven, omdat we er zeker van zijn dat de bedden van Hästens doen wat ze moeten doen 
en dat u op uw Hästensbed kunt vertrouwen.

Dat wij 25 jaar schriftelijke garantie op veer- en framebreuk geven, is niets nieuws voor 
ons. Wij hebben er al jarenlang ervaring mee. En als oudste fabrikant van bedmatras-
sen in Zweden hebben wij ook verplichtingen. Wij zorgen ervoor dat onze bedden lang 
meegaan.

De garantie geldt voor breuk van de metalen veren van het bed en voor breuk van het 
bedframe. De garantie geldt echter niet als waarschijnlijk is dat het defect is ontstaan 
als gevolg van een ongeval of daarmee vergelijkbare gebeurtenis of verkeerd onderhoud, 
verkeerd gebruik of dergelijke door de koper. De garantie geldt ook niet voor die slijtage 
of veranderingen die het gevolg zijn van normaal gebruik.
Om misverstanden te voorkomen wordt opgemerkt dat de garantie niet voor een los 
dekmatras geldt.
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Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het bed voor 
de eerste keer gebruikt. Hästens Sängar AB is niet aansprakelijk voor 
schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Het bed mag alleen worden aangesloten op 220-240V/50-60Hz wisselstroom.
Zekering minstens 10 A. (VS: 120 V/60Hz. Groot-Brittannië: 240 V/50 Hz.)
De garantie is ongeldig bij verkeerd aansluiten. 

Gebruik het bed niet als het bed of het snoer beschadigd is. Neem voor maatregelen 
contact op met de lokale dealer. 

Plaats het bed op een gelijkmatige vlakke ondergrond.

Zorg er, voordat u het bed gebruikt, voor dat het vrij naar boven en beneden kan 
bewegen zodat er niets vast of klem kan komen te zitten.

Zorg ervoor dat het bed in de platte positie is voordat u er eventueel op gaat zitten.

Laat kinderen nooit alleen het bed gebruiken.

Haal tijdens het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het bed verplaatst wordt.

Laat het bed, het snoer of het contact nooit in aanraking komen met water of andere 
vloeistof.

Zorg ervoor dat het snoer niet onder de wielen of tussen de bewegende delen klem 
kan komen te zitten.

Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen in het bed.

De montage van niet volledig bedekte hoofdborden wordt afgeraden met het oog op 
het risico op beknelling.

Gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires van Hästens die voor uw product zijn 
bedoeld. 
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Citation
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Belangrijke technische beschrijving
Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 
seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u 
een zwakke klik vanaf de stekker. 
De stekker is voorzien van een groene knop. In de stekker bevindt zich een relais. Dit 
heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als de elektrische functies niet worden 
gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt wordt een infrarood 
signaal de kamer in gestuurd dat wordt geregistreerd door het ontvangstoog van het 
bed dat bij de afstandsbediening hoort. Het ontvangstoog 'wordt wakker' en stuurt, met 
stroom van de twee 9-voltbatterijen die achterop het ontvangstoog zitten, een impuls 
naar het relais van de stekker, die op zijn beurt de stroomtoevoer naar de motor regelt. 
Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop hoort, uitgevoerd. 

Denk hierom
Aangezien de communicatie tussen de afstandsbediening en het ontvangstoog met 
een infrarood signaal gebeurt, moet het ontvangstoog altijd vrij 'zicht' hebben. Als de 
bedrok, meubels enz. het ontvangstoog in de weg zitten kan de functie worden belem-
merd. Dan moet een plaats worden gevonden waar niets in de weg zit. Verplaatsen kan 
ook nodig zijn als de kamer tapijt in combinatie met gordijnen heeft, aangezien dit het 
vermogen van het signaal om het ontvangstoog te bereiken kan verslechteren.
-Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de 
beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.
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Montagehandleiding
Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het spring-
veeronderstuk ondersteboven op de matras in de verpakking. Haal de 
transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.

Draai de bouten van de trans-
portrails losser. 
Verwijder de transportrails.

Plaats het chassis op het onder-
stuk. Zorg ervoor dat het voete-
neind van het chassis overeen-
komt met het voeteneind van 
het onderstuk, zoals op de foto.

Synchroniseer het gat in het 
chassis met het gat in het on-
derstuk. Denk eraan dat de bo-
demplaten los zijn en zich ver-
plaatst kunnen hebben.  

Zet alle bouten losjes in en sch-
roef ze vervolgens kruislings vast, 
plaat voor plaat.
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Sluit de massagemotoren aan.  De 
rood gemarkeerde kabel hoort bij 
het hoofdeinde en de ongemarke-
erde kabel bij het voeteneinde.

Maak alle kabels met bindband 
vast. Zorg ervoor dat het niet te 
strak zit, de kabels moeten enige 
bewegingsvrijheid hebben.

Monteer de matrasbeschermer 
met de meegeleverde bouten. 
Steek de bouten door de tijk van 
de matrasbeschermer.
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Master en Slave
Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met een sync-
box aan het voeteneinde. Met Slave wordt het andere chassis bedoeld.

Haal de beschermingskap die over 
de contactdoos van de Slave-motor 
zit, los. Het gele contact is bij leve-
ring gemonteerd.

Sluit de massagemotoren aan. De 
rood gemarkeerde kabel hoort bij 
het hoofdeinde en de ongemarke-
erde kabel bij het voeteneinde.

Maak de kabel bij de syncbox los en 
druk het contact daarvan in de lege 
contactopening op de Slave-motor.

Druk de beschermingskap weer op 
zijn plaats.
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5
Monteer het contact van het 
ontvangstoog in de overgebleven 
contactopening van de syncbox.
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Stap voor stap richting werking
Steek de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact dat de 

beweging van het bed niet belemmert. Let op, druk de 
groene knop op de stekker niet in. (als deze per 
ongeluk wordt ingedrukt, zie hieronder).
Zet de positiekiezers van het ontvangstoog in de 
programmeerpositie (midden) en druk daarna op een willekeurige 
knop op de afstandsbediening. De motor onder het bed bevestigt 
dit met een 'klik'-geluid.
Stel de positiekiezers van het ontvangstoog weer in de bedrijfsstand, 
zie afbeelding. Nu wordt het bed door de afstandsbediening bestuurd. 
Test de verschillende functies.

Als de groene knop is ingedrukt
Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te con-
troleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de stroom 
handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 9-voltbatterijen automatisch 
horen te doen. 

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de twee 9-volt-
batterijen uit de achterzijde van het ontvangstoog. Zet de positiekiezers van het 
ontvangstoog 10 seconden lang in de positie 'zakken in noodgevallen' en vervolgens 
terug in de bedrijfspositie, zet de twee 9-voltbatterijen weer in en doe daarna de stek-
ker in het stopcontact. 
Zet het ontvangstoog in de middelste positie. Druk op een willekeurige knop op de 
afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de motor een klikgeluid laat horen. De 
motor is nu met uw afstandsbediening gesynchroniseerd.
Zet het ontvangstoog weer in de bedrijfspositie.
Test de functies.

Zakken in noodgevallen
Programmering
Bedrijf



13

Externe functies
Met de Hästens stuurfunctie-adapter kunt u de elektrische uitrusting van uw Hästens 
Citation met de afstandsbediening in- en uitschakelen.

Gebruik

Sluit uw stuurfunctie-adapter aan een stopcontact aan, plug de stekker voor de door u 
gekozen elektronische uitrusting in het contact van de stuurfunctie-adapter. 
Zorg ervoor dat de adapter op 'Frequentie 1' is ingesteld. Als u twee stuurfunctie-adapters 
gebruikt: zet de ene op 'Frequentie 1' en de andere op 'Frequentie 2'.
Gebruik nu de knop/knoppen voor externe functies op de afstandsbediening om de 
aangekoppelde uitrusting te besturen.

Zakken in noodgevallen

Zet het ontvangstoog in de positie 'zakken in noodgevallen'. Het bed zakt nu met behulp 
van de 9-voltbatterij. Zet het ontvangstoog dan weer in de bedrijfspositie. 
Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterijen in het ontvangstoog.

Frequentie 1
Frequentie 2
Stroomschakelaar

Externe 
functies
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Gebruik
Verschillende posities instellen 

• Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt  
 tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze   
 ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of een gewenste middenpositie  
 heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze 
 ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze ing  
 edrukt tot het voetendeel de horizontale positie of een gewenste middenpositie   
 heeft bereikt. Laat de knop los.

• Geheugenopslag - zet het bed in een gewenste positie. Druk op de geheugenknop.  
 De motor geeft een 'klik'. Kies opslagplek 1, 2 of 3. Er is weer een 'klik' van de motor  
 te horen. U kunt nu wanneer u wilt de gewenste positie weer innemen door op de  
 betreffende geheugenknop te drukken.

Gebruik van de massagefunctie

• Druk op de snelheidsknop van de massage-eenheid (+) tot u de gewenste massages 
 nelheid hebt bereikt. Als u de massagesnelheid wilt verminderen drukt u op de   
 snelheidsknop (-).

• De massagemotoren werken ca. 30 minuten en schakelen daarna automatisch uit.

• Als u golfmassage wilt, kunt u kiezen uit drie voorgeprogrammeerde knoppen die  
 duidelijk aangeven welke keuzes u hebt.

De horizontaalknop

Deze knop stelt de hoofd- en voetdelen tegelijkertijd terug naar de horizontale positie 
en sluit de massagefuncties af. Houd de knop tijdens het terugstellen steeds ingedrukt.
Als het bed in de horizontale positie is duurt het enkele seconden tot alle 
functies zijn 'teruggesteld' en de motor weer op de afstandsbediening kan reageren.
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De afstandsbediening
Functiebeschrijving

Hoofdeinde op Hoofdeinde neer

Massage hoofdeinde- 
starten/versterken

Massage hoofdeinde- 
stoppen/verminderen

Voeteneinde neerVoeteneinde op

Massage voeteneinde- 
starten/versterken

Massage voeteneinde-
stoppen/verminderen

Voorprogrammering 1, 2 en 3 Geheugenknop

Golfmassage programma 1

Golfmassage programma 2

Golfmassage uit

Golfmassage programma 3

Externe functies Externe functies

Horizontaalknop
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Belangrijke technische beschrijving
Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 
seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u 
een zwakke klik bij het stopcontact. 
De stekker is voorzien van een groene knop. In de stekker bevindt zich een relais. Dit 
heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als de elektrische functies niet worden 
gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt wordt een infrarood 
signaal de kamer in gestuurd dat wordt geregistreerd door het ontvangstoog van het 
bed dat bij de afstandsbediening hoort. Het ontvangstoog 'wordt wakker' en stuurt, met 
stroom van de twee 9-voltbatterijen die achterop het ontvangstoog zitten, een impuls 
naar het relais van de stekker, die op zijn beurt de stroomtoevoer naar de motor regelt. 
Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop hoort, uitgevoerd.

Denk hierom
Aangezien de communicatie tussen de afstandsbediening en het ontvangstoog met 
een infrarood signaal gebeurt, moet het ontvangstoog altijd vrij 'zicht' hebben. Als de 
bedrok, meubels enz. het ontvangstoog in de weg zitten kan de functie worden belem-
merd. Dan moet een plaats worden gevonden waar niets in de weg zit. Verplaatsen kan 
ook nodig zijn als de kamer tapijt in combinatie met gordijnen heeft, aangezien dit het 
vermogen van het signaal om het ontvangstoog te bereiken kan verslechteren.
Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de 
beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.
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Montagehandleiding
Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het spring-
veeronderstuk ondersteboven in de verpakking op de matras. Haal de 
transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.

Draai de bouten van de transport-rails 
losser. Verwijder de transport-rails.

Plaats het chassis op het onderstuk. 
Zorg ervoor dat het voeteneind van 
het chassis overeenkomt met het 
voeteneind van het onderstuk, zoals 
op de foto.   

Monteer de knelbescherming op de 
aangegeven plek tussen het chassis 
en het springveer onderstuk. 

Maak de transportzekeringen aan 
het voeteneinde en hoofdeinde los.
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Synchroniseer het gat in het chassis 
met het gat in het onderstuk. Sch-
roef alle bouten losjes in en schroef 
ze vervolgens kruislings vast, plaat 
voor plaat.

Sluit de massagemotoren aan. De 
rood gemarkeerde kabel hoort bij 
het hoofdeinde en de ongemarke-
erde kabel bij het voeteneinde.

Maak alle kabels met bindband vast. 
Zorg ervoor dat het niet te strak zit, 
de kabels moeten enige bewegingsv-
rijheid hebben.

Voortzetting op de volgende pagina
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Voortzetting montagehandleiding

Monteer de matrasbeschermer met 
de meegeleverde bouten. Steek de 
bouten door de tijk van de matras-
beschermer.

Monteer de wielen met het meege-
leverde gereedschap.
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Master en Slave
Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met het 
ontvangstoog in de motor. Met Slave wordt het andere chassis bedoeld.

Monteer de twee contacten van de 
Slave-motor in de Master-motor. De 
rood gemarkeerde kabel aan de rode 
contactopening en de ongemarke-
erde kabel aan de ongemarkeerde 
contactopening.

Sluit de massagemotoren aan de in 
vieren gedeelde massagekabel aan. 
De rood gemarkeerde kabels mo-
eten aan de hoofdeinden gekoppeld 
worden en de ongemarkeerde ka-
bels aan de voeteneinden.
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Stap voor stap richting werking
Steek de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact dat de beweging van het bed niet 
belemmert.
Let op, druk de groene knop op de stekker niet in (als deze per 
ongeluk wordt ingedrukt, zie hieronder).
Zet de positiekiezers van het ontvangstoog in de programmeerpositie 
(midden) en druk daarna op een willekeurige knop op de 
afstandsbediening. De motor onder het bed bevestigt dit met 
een 'klik'-geluid. 
Stel de positiekiezers van het ontvangstoog weer in de 
bedrijfspositie, zie afbeelding. Nu wordt het bed door 
de afstandsbediening bestuurd. 
Test de verschillende functies.

Bedrijf
Programmering
Zakken in noodgevallen
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Als de groene knop is ingedrukt
Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te con-
troleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de stroom 
handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 
9-voltbatterijen automatisch horen te doen.

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de twee 9-voltbatteri-
jen uit de achterzijde van het ontvangstoog. Zet de positiekiezers van het ontvangstoog 
10 seconden lang in de positie 'zakken voor noodgevallen' en vervolgens terug in de 
bedrijfspositie, zet de twee 9-voltbatterijen weer in en doe daarna de stekker in het 
stopcontact. 
Zet het ontvangstoog in de middelste positie. Druk op een willekeurige knop op de 
afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de motor een klikgeluid laat horen. De 
motor is nu met uw afstandsbediening gesynchroniseerd.
Test de functies.
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Gebruik
Verschillende posities instellen

• Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt  
 tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze 
 ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze 
 ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze 
 ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

Gebruik van de massagefunctie

• Druk op de snelheidscontrole van de massage-eenheid (+) tot u de gewenste 
  massagesnelheid hebt bereikt. Als u de massagesnelheid wilt verminderen drukt u  
 op de snelheidsknop (-).

• De massagemotoren werken ca. 30 minuten en schakelen daarna automatisch uit.

Horizontaalknop

Deze knop stelt de hoofd- en voetdelen tegelijkertijd terug naar de horizontale positie 
en sluit de massagefuncties af. Houd de knop tijdens het terugstellen steeds ingedrukt.
Als het bed in horizontale positie is duurt het enkele seconden voordat alle functies 
zijn 'teruggesteld' en de motoren weer op de afstandsbediening kunnen reageren.

Zakken in noodgevallen

Zet het ontvangstoog in de positie 'zakken in noodgevallen'. Het bed zakt nu met 
behulp van de 9-voltbatterij. Zet het ontvangstoog dan weer in de bedrijfspositie. 
Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterijen in het 
ontvangstoog.
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De afstandsbediening
Functiebeschrijving

Hoofdeinde op Hoofdeinde neer

Voeteneinde op Voeteneinde neer

Massage hoofdeinde- 
starten/versterken

Massage voeteneinde- 
starten/versterken

Massage hoofdeinde- 
stoppen/verminderen

Massage voeteneinde 
stoppen/verminderen

Horizontaalknop



Comfortable
Massage
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Belangrijke technische beschrijving
Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 
seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u 
een zwakke klik bij het stopcontact. De stekker is voorzien van een groene knop. In de 
stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als 
de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening 
wordt ingedrukt wordt een signaal door het snoer naar het bed gestuurd waar deze mee 
is verbonden. Dan wordt een impuls naar het relais van het stopcontact gestuurd met 
behulp van de 9-voltbatterij die aan de motor is gekoppeld, die op zijn beurt de stroom-
toevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop 
hoort, uitgevoerd.

Denk hierom
Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de 
beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.

Als de groene knop is ingedrukt
Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de twee 9-volt batteri-
jen uit de achterzijde van het ontvangstoog. Zet de positiekiezers van het ontvangstoog 
10 seconden lang in de positie 'zakken voor noodgevallen' en vervolgens terug in de 
bedrijfspositie, zet de twee 9-voltbatterijen weer in en doe daarna de stekker in het 
stopcontact. 
Zet het ontvangstoog in de middelste positie. Druk op een willekeurige knop op de 
afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de motor een klikgeluid laat horen. De 
motor is nu met uw afstandsbediening gesynchroniseerd.
Test de functies.
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Montagehandleiding
Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het spring-
veeronderstuk ondersteboven in de verpakking op de matras. Haal de 
transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.

Draai de bouten van de transpor-
trails losser. 
Verwijder de transportrails.

Plaats het chassis op het onderstuk. 
Zorg ervoor dat het voeteneind van 
het chassis overeenkomt met het vo-
eteneind van het onderstuk, zoals op 
de foto. 

Monteer de knelbescherming op de 
aangegeven plek tussen het chassis 
en het springveeronderstuk.

Maak de transportzekeringen aan 
het voeteneinde en hoof-deinde los.
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Sluit de massagemotoren aan.  De 
rood gemarkeerde kabel hoort bij 
het hoofdeinde en de ongemarke-
erde kabel bij het voeteneinde.

Synchroniseer het gat in het chassis 
met het gat in het onderstuk. Schroef 
alle bouten losjes in en schroef ze 
vervolgens kruislings vast, plaat voor 
plaat.

Koppel het contact van de batte-
rijkabel, die uit de batterijendoos 
loopt, met het contact van de batte-
rijkabel van de motor.

Voortzetting op de volgende pagina.
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Voortzetting montagehandleiding

Monteer de matrasbeschermer met 
de meegeleverde bouten. Steek de 
bouten door de tijk van de matras-
beschermer.

Monteer de wielen met het meegele-
verde gereedschap.
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Master en Slave
Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met de 
afstandsbediening in de motor. Met Slave wordt het andere chassis 
bedoeld.

Koppel de batterijkabel van het 
Slave-bed met de ene batterij-kabel 
van het Master-bed.

Monteer de twee contacten van de 
Slave-motor naar de Master-motor. 
De rood gemarkeerde kabel aan de 
rode contactopening en de onge-
markeerde kabel aan de ongemar-
keerde contactopening.

Sluit de massagemotoren aan. De 
rood gemarkeerde kabels moeten 
aan de hoofdeinde gekoppeld wor-
den en de ongemarkeerde kabels 
aan de voeteneinden.

Koppel dan de batterijkabel van de 
batterijdoos van het Master-bed aan 
het contact van de batterijkabel van 
de motor van het Master-bed.
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Gebruik
Verschillende posities instellen

• Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt      
 tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd  
 deze ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of de gewenste 
 middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze 
 ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze   
 ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verhogen - druk op de knop 
  HOOFDEINDE & VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot de gewenste 
  positie is bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verlagen - druk op de knop 
  HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot de gewenste  
 positie is bereikt. Laat de knop los. 

Gebruik van de massagefunctie

• Druk op de snelheidscontrole van de massage-eenheid (+) tot u de gewenste 
 massagesnelheid hebt bereikt. Als u de massagesnelheid wilt verminderen drukt u  
 op de snelheidsknop (-).

• De massagemotoren werken ca. 30 minuten en schakelen daarna automatisch uit.

Zakken in noodgevallen

Druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot 
het bed de horizontale positie heeft bereikt. Het bed zakt nu met behulp van de 
9-voltbatterij. Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterij in 
de batterijdoos.
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De afstandsbediening
Functiebeschrijving

Hoofdeinde op

Voeteneinde op

Hoofdeinde neer

Hoofdeinde & Voeteneinde
op

Hoofdeinde & Voeteneinde
neer

Voeteneinde neer

Massage hoofdeinde & voeten-
einde starten/versterken

Massage hoofdeinde & voeten-
einde stoppen/verminderen

Massage voeteneinde 
starten/versterken

Massage hoofdeinde 
starten/versterken

Massage voeteneinde 
stoppen/verminderen

Massage hoofdeinde 
stoppen/verminderen



Comfortable
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Belangrijke technische beschrijving
Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 
seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u 
een zwakke klik bij het stopcontact. De stekker is voorzien van een groene knop. In de 
stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als 
de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening 
wordt ingedrukt wordt een signaal door het snoer naar het bed gestuurd waar deze mee 
is verbonden. Dan wordt een impuls naar het relais van het stopcontact gestuurd met 
behulp van de 9-voltbatterij die aan de motor is gekoppeld, die op zijn beurt de stroom-
toevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop 
hoort, uitgevoerd.

Denk hierom
Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de 
beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.
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Montagehandleiding
Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het spring-
veeronderstuk ondersteboven in de verpakking op de matras. Haal de 
transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.

Draai de bouten van de transpor-
trails losser. 
Verwijder de transportrails.

Plaats het chassis op het springve-
eronderstuk. Zorg ervoor dat het 
voeteneind van het chassis overeen-
komt met het voeteneind van het 
onderstuk, zoals op de foto.

Monteer de knelbescherming op de 
aangegeven plek tussen het chassis 
en het springveeronderstuk.

Maak de transportzekeringen aan 
het voeteneinde en hoof-deinde los.
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Synchroniseer het gat in het chassis 
met het gat in het onderstuk. Sch-
roef alle bouten losjes in en schroef 
ze vervolgens kruislings vast, plaat 
voor plaat.

Koppel het contact van de batte-
rijkabel, die uit de batterij-endoos 
loopt, met het contact van de batte-
rijkabel van de motor.

Monteer de wielen met het me-
egeleverde gereedschap.

Monteer de matrasbeschermer met 
de meegeleverde bouten. Steek de 
bouten door de tijk van de matras-
beschermer.
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Master en Slave
Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met een 
syncbox aan het hoofdeinde. Met Slave wordt het andere chassis 
bedoeld. Er kunnen max twee afstandsbedieningen aan de syncbox 
worden gekoppeld.

Maak de kabel van de syncbox los 
en monteer deze aan de contactope-
ning van de Slave-motor. Monteer 
dan het contact van de afstandsbe-
diening aan een van de lege contac-
topeningen op de syncbox.

Koppel de batterijkabel van de batte-
rijdoos aan het contact van de batterij-
kabel op de motor van het respectieve 
chassis.
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Als de groene knop is ingedrukt
Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te 
controleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de 
stroom handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 
9-voltbatterijen automatisch horen te doen. 

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de 9-voltbatterij uit 
de batterijdoos. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze 
ingedrukt totdat de groene diode linksboven op de handbediening uitgaat. 
Doe de stekker weer in het stopcontact. Zet de batterij weer in de batterijdoos en test 
dan de verschillende functies van de afstandsbediening.
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Gebruik
Verschillende posities instellen

• Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt      
 tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze   
 ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of de gewenste middenpositie  
 heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze 
  ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze 
  ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verhogen - druk op de knop    
 HOOFDEINDE & VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot de gewenste   
 positie is bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verlagen - druk op de knop    
 HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot de gewenste  
 positie is bereikt. Laat de knop los. 

Zakken in noodgevallen

Druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt 
tot het bed de horizontale positie heeft bereikt. Het bed zakt nu met behulp van de 
9-voltbatterij. Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterij in de 
batterijdoos.
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De afstandsbediening
Functiebeschrijving

Voeteneinde op

Hoofdeinde op

Hoofdeinde neer

Hoofdeinde & Voeteneinde
op

Hoofdeinde & Voeteneinde
neer

Voeteneinde neer



Naturally
Adjustable
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Belangrijke technische beschrijving
Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 
seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u 
een zwakke klik bij het stopcontact. De stekker is voorzien van een groene knop. In de 
stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als 
de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening 
wordt ingedrukt wordt een signaal door het snoer naar het bed gestuurd waar deze mee 
is verbonden. Dan wordt een impuls naar het relais van het stopcontact gestuurd met 
behulp van de 9-voltbatterij die aan de motor is gekoppeld, die op zijn beurt de stroom-
toevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop 
hoort, uitgevoerd.

Denk hierom
Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de 
beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.
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Montagehandleiding
Leg het beddeel in de verpakking op een vlak oppervlak. Haal de 
transportrails van het bedstuk uit de verpakking.

Draai de bouten van de transportrails 
losser. 
Verwijder de transportrails.

Plaats het chassis op het beddeel. 
Zorg ervoor dat het voeteneind van 
het chassis overeenkomt met het vo-
eteneind van het onderstuk, zoals op 
de foto. 

Monteer de knelbescherming op de 
aangegeven plek tussen het chassis 
en het beddeel.

Maak de transportzekeringen aan 
het voeteneinde en hoofdeinde los.
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Synchroniseer het gat in het chassis 
met het gat in het onderstuk. Sch-
roef alle bouten losjes in en schroef 
ze vervolgens kruislings vast, plaat 
voor plaat.

Koppel het contact van de batte-
rijkabel, die uit de batterijendoos 
loopt, met het contact van de batte-
rijkabel van de motor.

Monteer de wielen met het meegele-
verde gereedschap.
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Master en Slave 
Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met een 
syncbox aan het hoofdeinde. Met Slave wordt het andere chassis 
bedoeld. Er kunnen max. twee afstandsbedieningen aan de syncbox 
worden gekoppeld.

Maak de kabel van de syncbox los 
en monteer deze aan de contactope-
ning van de Slave-motor. Monteer 
dan het contact van de afstandsbe-
diening aan een van de lege contac-
topeningen op de syncbox.
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Als de groene knop is ingedrukt
Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te 
controleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de 
stroom handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 9-voltbatterijen auto-
matisch horen te doen. 

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de 9-voltbatterij uit 
de batterijdoos. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze 
ingedrukt totdat de groene diode linksboven op de handbediening uitgaat. 
Doe de stekker weer in het stopcontact. Zet de batterij weer in de batterijdoos en test 
dan de verschillende functies van de afstandsbediening.
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Gebruik
Verschillende posities instellen

• Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze  
  ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd  
   deze ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of de gewenste 
   middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze 
  ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze   
 ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verhogen - druk op de knop 
  HOOFDEINDE & VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot de gewenste 
  positie is bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verlagen - druk op de knop 
  HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot de gewenste  
 positie is bereikt. Laat de knop los.

Zakken in noodgevallen

Druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot 
het bed de horizontale positie heeft bereikt. Het bed zakt nu met behulp van de 
9-voltbatterij. 
Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterij in de batterijdoos.
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De afstandsbediening
Functiebeschrijving

Voeteneinde op

Hoofdeinde op

Hoofdeinde neer

Hoofdeinde & Voeteneinde 
op

Hoofdeinde & Voeteneinde 
neer

Voeteneinde neer



Classic
Adjustable

50



51

Belangrijke technische beschrijving
Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 
seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u 
een zwakke klik bij het stopcontact. De stekker is voorzien van een groene knop. In de 
stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als 
de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening 
wordt ingedrukt wordt een signaal door het snoer naar het bed gestuurd waar deze mee 
is verbonden. Dan wordt een impuls naar het relais van het stopcontact gestuurd met 
behulp van de 9-voltbatterij die aan de motor is gekoppeld, die op zijn beurt de stroom-
toevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop 
hoort, uitgevoerd.

Denk hierom
Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst 
en dat de beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels 
belemmerd wordt.
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Montagehandleiding
Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het spring-
veeronderstuk ondersteboven in de verpakking op de matras. Haal de 
transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.

Draai de bouten van de transportrails 
losser. 
Verwijder de transportrails.

Plaats het chassis op het onderstuk. 
Zorg ervoor dat het voeteneind van 
het chassis overeenkomt met het 
voeteneind van het onderstuk.

Monteer de knelbescherming op de 
aangegeven plek tussen het chassis 
en het springveeronderstuk.

Maak de transportzekeringen aan 
het voeteneinde en hoofdeinde los.
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Synchroniseer het gat in het chassis 
met het gat in het onderstuk. Schroef 
alle bouten losjes in en schroef ze 
vervolgens kruislings vast, plaat voor 
plaat.

Koppel het contact van de batte-
rijkabel, die uit de batterijendoos 
loopt, met het contact van de batte-
rijkabel van de motor.

Monteer de wielen met het meegele-
verde gereedschap.

Monteer de matrasbeschermer met 
de meegeleverde bouten.



54

1 2

3

Master en Slave 
Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met een 
syncbox aan het hoofdeinde. Met Slave wordt het andere chassis bedo-
eld. Er kunnen max. twee afstandsbedieningen aan de syncbox worden 
gekoppeld.

Maak de kabel van de syncbox los 
en monteer deze aan de contacto-
pening van de Slave-motor. Monteer 
dan het contact van de afstandsbe-
diening in een van de lege contacto-
peningen op de syncbox. 

Das Slave-Batteriekabel mit dem 
Master-Batteriekabel verbinden.

Dann das Batteriekabel der Mas-
ter-Batteriebox mit dem Batterie-
kabelkontakt des Master-Motors 
verbinden.
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Als de groene knop is ingedrukt
Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te con-
troleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de stroom 
handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 9-voltbatterijen automatisch 
horen te doen. 

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de 9-voltbatterij uit de 
batterijdoos. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze ing-
edrukt totdat de groene diode linksboven op de handbediening uitgaat. 
Doe de stekker weer in het stopcontact. Zet de batterij weer in de batterijdoos en test 
dan de verschillende functies van de afstandsbediening.
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Gebruik
Verschillende posities instellen

• Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze  
    ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd  
    deze ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of de gewenste 
    middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze 
  ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze   
 ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verhogen - druk op de knop 
  HOOFDEINDE & VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot de gewenste 
  positie is bereikt. Laat de knop los.

• Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verlagen - druk op de knop 
  HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot de gewenste  
 positie is bereikt. Laat de knop los.

Zakken in noodgevallen

Druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot 
het bed de horizontale positie heeft bereikt. Het bed zakt nu met behulp van de 
9-voltbatterij. 
Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterij in de batterijdoos.
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De afstandsbediening
Functiebeschrijving

Voeteneinde op

Hoofdeinde op Hoofdeinde neer

Voeteneinde neer

Hoofdeinde & 
Voeteneinde op

Hoofdeinde & 
Voeteneinde neer


