TD4 Guide

- Parring af enheder og mekanisk sænkning
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Via trådløs Bluetooth®-teknologi er det muligt at parre flere enheder til din sengemotor,
TWINDRIVE® TD4. Se instruktionerne nedenfor:
1: Sådan parres enheden
Tilslut TD4 til en stikkontakt. Nu er TD4 i
parringstilstand i 3 minutter. Dette vises med det
blinkende lys under sengen.
Tag din fjernbetjening, og tryk på de to øverste
knapper på samme tid. Lyset blinker nu
langvarigt, hvilket indikerer, at TD4 og
fjernbetjeningen er parret. TD4 forbliver i
parringstilstand, og du kan tilføje flere
fjernbetjeninger ved at gentage proceduren.
Vær opmærksom på, at der skal gå mindst 5
sekunder mellem parring af enhederne. For at få
systemet ud af parringstilstand – tryk blot på en
vilkårlig knap på en allerede parret enhed.

2: Parring med din smartphone eller tablet
Start med at finde og installere appen
Bed Control fra LINAK®.
Tilslut TD4 til en stikkontakt. Nu er TD4 i
parringstilstand i 3 minutter. Dette er angivet
med det blinkende lys under sengen.
Aktivér Bluetooth® på din smartphone eller
tablet. Når du åbner Bed Control-appen, åbnes
en side, hvor du kan søge efter sengen. En liste
over tidligere tilsluttede TWINDRIVE-enheder,
samt TWINDRIVE-enheder i parringstilstand
vises.
Find den TD4, som du vil oprette forbindelse til
på listen og tryk for at oprette forbindelse. TD4
er nu parret med din smartphone eller tablet, og
appen viser den side, hvorfra du kan betjene
sengen.
Bluetooth®-parringstilstand stopper, så snart
telefonen er tilsluttet. Derfor anbefaler vi, at du
starter parring med fjernbetjeningen og derefter
med telefonen for at undgå at skulle afbryde
strømmen igen.

3: Parring med enheder senere
Hvis du ønsker at tilslutte en anden
fjernbetjening, en smartphone eller tablet til din
TD4 senere, skal du afbryde strømmen, vente et
minut og tilslutte den igen. Nu er TD4 i
parringstilstand igen. Følg instruktionerne i
punkt 1 og 2 afhængigt af hvilken enhed du
vil parre.
TD4 går i parringstilstand hver gang systemet
frakobles og tilsluttes igen. For at få systemet ud
af parringstilstand, skal du blot trykke på en
knap på en af de enheder/fjernbetjeninger, der
allerede er parret med TD4.
Hvis det ikke lykkedes dig at parre en enhed
med TD4 inden for de 3 minutter, som den var i
parringstilstand, skal du afbryde den. Efter 1
minut kan du tilslutte den igen – den vil nu være
i parringstilstand i 3 minutter igen.

Mekanisk nødsænkning
Nødsænkning er beregnet til at sænke sengen,
hvis der opstår strømsvigt, og sengen skal køres
ned i vandret position.
Frakobl TD4 fra strømmen. Tag unbrakonøglen
placeret på siden af TD4. Under TD4 er der
to huller til mekanisk sænkning – placer
unbrakonøglen i hullerne en ad gangen,
og drej unbrakonøglen i den retning, som
pilene viser.
Det er vigtigt, at du drejer unbrakonøglen i den
retning, der er angivet i piktogrammerne. Hvis
du drejer i den forkerte retning, kan du
ødelægge den indre skrue og dermed gøre det
umuligt at sænke sengen i en nødsituation.
Brug aldrig en elektrisk skruetrækker til at
sænke sengen. Det er vigtigt, at du kun bruger
den medfølgende unbrakonøgle.
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