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velkommen til din monteringsvejledning!

Tak for at du har valgt et TEMPUR® produkt.
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TEMPUR ARC™ sengesortiment

Monteringsvejledning for ydre rammer
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velkommen!

Her ser du TEMPUR ARC ™ sengene, ydre ramme med hovedgavle. Uanset hvilken hovedgavl, 
sengestørrelse eller sengetype du vælger, er monteringen af de ydre rammer altid den 
samme.

TEMPUR® FoRM

TEMPUR® vERTiCAl

TEMPUR® sEnsoRY

TEMPUR® QUilTEd

TEMPUR® vECTRA 

TEMPUR® lUXURY
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FoRsigTig
Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker 
montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og 
skader på produktet.

Man skal være mindst to personer for at montere produktet. 

vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke 
beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som 
muligt i dit lokalområde.
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liste over dele

Kontroller alle dele. Alle midler og værktøjer, der skal bruges til montering af produktet, 
medfølger produktet:

4 stk. hjørnekegler, 4 stk. bendetaljer, 4 stk. filtpuder

1 stk. hovedgavl 2 stk. sidepaneler

1 stk. fodendepanel
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Undtagelser for produktet

TEMPUR® lUXURY hovedgavl ekstra del

Hvis du har en TEMPUR® lUXURY hovedgavl, er der en ekstra del, et ekstra panel 
til hovedgavlen. 

TEMPUR® lUXURY står på gulvet. det ekstra panel er monteret på hovedgavlen 
fra fabrikken. det bevæger sig på skinner op og ned i korrekt position i forhold til 
benhøjden.
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Trin i monteringen

1. Montering af kegler på ben
saml hjørnekegler og benkomponenter. skru 
benene i hjørnekeglerne. Kontroller, at de sidder 
godt fast.

2. Følg angivelserne på hjørnesamlingerne
Følg de grafiske angivelser af hoved og 
fod på hjørnesamlingerne. du skal samle 
de hjørner, der har matchende angivelser: 
fod med fod og hoved med hoved. Følg 
angivelsernes retning. de skal vende opad 
som vist på tegningen.
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3. Styring af sengedelene
læg alle dele til den ydre ramme på gulvet med beslagene opad.
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4. Montering af sidepanel nr. 1 på hovedgavlen
sæt et sidepanel i hovedgavlens hjørnebeslag. Fiksér panelet ved 
at sætte et ben i hjørnebeslaget. skub benet. der er ingen grund 
til at dreje benene. når sengerammen bagefter løftes op til opret 
position, vil disse blive ordentligt fikseret.

5. Montering af sidepanel nr. 2 på hovedgavlen
Monter sidepanel nr. 2 i hovedgavlens 
hjørnebeslag og fiksér det med et andet ben.

FoRsigTig
Pas på, at dine fingre ikke klemmes i 
hjørnebeslaget eller mellem keglen og 
hjørnebeslaget, når benet monteres. 
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En person står ved et hjørne i fodenden 
og den anden står ved modsat hjørne, 
hvilket er vist med pile på tegningen. 
Monter forenden ved at placere begge 
fodendepanelets hjørner i panelets 
hjørnebeslag. Hvis det skal gå glat, skal 
du gøre det i én rytme og samtidigt.

En person står på en side af sengerammen 
ved hovedenden og den anden på modsat 
side. Hold hovedgavllen med den ene hånd 
og sidepanelet med den anden hånd. Følg 
pilene på tegningen for, hvor du kan placere 
hænderne. vend sengen til vandret position. 
Hvis der er begrænset med plads i rummet, 
kan du løfte hovedenden, mens du vender 
rammen. det sparer plads.

6. Vend sengen til vandret position

7. Montering af fodendepanel
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FoRsigTig
Kontroller, at hjørnekeglen er helt 
inde i hjørnebeslaget.

8. Fiksering af fodenden med ben 
En person står ved et hjørne i fodenden og den anden står ved modsat hjørne, 
hvilket er vist med pile på tegningen. Fiksér fodendepanelet ved at sætte ben i 
hvert hjørnebeslag og trykke dem i. det er ingen grund til at skrue dem i. vægten 
af sengens konstruktion fikserer bene i den endelige position. For at kontrollere, at 
benene sidder fast, kan du løfte sengen i de forreste og bagerste hjørner, ikke mere 
end 10 cm, og lade den falde mod gulvet ved sin engen vægt.
  

FoRsigTig
Hold dine fødder i sikker afstand af 
sengerammen under monteringen.
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TEMPUR ARC™ static slatted 

Monteringsvejledning for indre fast ramme med lameller
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FoRsigTig
Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker 
montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og 
skader på produktet.

Man skal være mindst to personer for at montere produktet. 

vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke 
beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som 
muligt i dit lokalområde.
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dele

du har 1 indre ramme, hvis din sengestørrelse er 90x200, 100x200 eller 140x200 cm.
du har 2 indre rammer, hvis din sengestørrelse er 150x200, 160x200 eller 180x200 cm.
Følg rammens retning. der er tynde striber på lamellerne i hovedenden.

Hovedende

Fodende
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Fjernelse af transportholdere

Fjern 4 stk. transportholdere i hvid plast fra hoved- og fodende.
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FoRsigTig
To personer skal løft og 
bære rammen ved at 
holde den i de nederste 
støtterammer.

AdvARsEl
Pas på, at fingrene ikke 
kommer i klemme mellem 
den indre og den ydre 
ramme, når du monterer 
rammen/rammerne.

FoRsigTig
Pas på, at i ikke bærer rammen ved  
kun at holde den i midten af lamellerne.  
de kan gå af eller blive beskadiget.
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1

2 2

1

To personer løfter rammen vandret ved at holde den i de nederste støtterammer 
på de længste modsatte sider. løft rammens hovedende op på sengegavlens 
støttevinkelbeslag i metal. når rammens hovedende er placeret, er den ikke så tung 
længere, og i kan placere jeres hænder på lamellerne øverst på rammen. sænk den 
anden rammeende langsomt og forsigtig ned på fodenden.

Placering af enkel indre fast ramme med lameller
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1

2 2

1

To personer tager én ramme og drejer den sidelæns. Én p erson løfter rammen 
i hovedenden og den anden i fodenden. Hold rammen i dens støtterammes 
lange side. Placér rammen sidelæns (med den indre side nedad) inde i den ydre 
ramme. Montér først rammens hovedende på sengegavlens støttevinkelbeslag 
i metal, og derpå fodenden på sengens fodende. løft jeres hænder til toppen 
af rammen og hold i lamellerne. sænk rammen langsomt og forsigtigt sidelæns 
ned i vandret position. 

Placering af dobbelt indre fast ramme med lameller
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gør det samme med den anden ramme.
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der skal to personer til at placere madrassen. Følg TEMPUR® varemærket,  
som skal være placeret i sengens forreste venstre hjørne.

Placering af madras
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TEMPUR ARC™ static disc

Monteringsvejledning for faste indre rammer med plader



24 25

FoRsigTig
Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker 
montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og 
skader på produktet.

Man skal være mindst to personer for at montere produktet. 

vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke 
beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som 
muligt i dit lokalområde.
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dele

du har 1 indre ramme, hvis din sengestørrelse er 90x200 cm, 90x210 cm, 100x200 cm, 
100x210 cm, 140x200 cm eller 140x210 cm.
du har 2 indre rammer, hvis din sengestørrelse er 150x200 cm, 150x210 cm, 160x200 cm, 
160x210 cm, 180x200 cm eller 180x210 cm.

Følg rammens retning. der er lysegrå plader på rammens hovedende.

Hovedende

Fodende
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Fjernelse af transportholdere

Fjern 4 stk. transportholdere i hvid plast fra hoved- og fodende.
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FoRsigTig
To personer skal løft og bære 
rammen ved at holde den i de 
nederste støtterammer.

AdvARsEl
Pas på, at fingrene ikke 
kommer i klemme mellem 
den indre og den ydre 
ramme, når du monterer 
rammen/rammerne.

FoRsigTig
Pas på, at i ikke bærer rammen ved 
kun at holde den i midten af lamellerne 
eller pladerne. de kan gå af eller blive 
beskadiget.
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1

2 2

1

Placering af enkel fast indre ramme med plader

To personer løfter rammen vandret ved at holde den i de nederste støtterammer 
på de længste modsatte sider. løft rammens hovedende op på sengegavlens 
støttevinkelbeslag i metal. når rammens hovedende er placeret, er den ikke så tung 
længere, og i kan placere jeres hænder øverst på rammen mellem pladerne på 
lamellerne. Undgå at tage fat i pladerne, eftersom de kan gå af eller blive beskadiget. 
sænk den anden rammeende langsomt og forsigtig ned på fodenden.
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1

2 2

1

Placering af dobbel fast indre ramme med plader

To personer tager én ramme og drejer den sidelæns. Én person løfter rammen i 
hovedenden og den anden i fodenden. Hold rammen i dens støtterammes lange 
side. Placér rammen sidelæns (med den indre side nedad) inde i den ydre ramme. 
Montér først rammens hovedende på sengegavlens støttevinkelbeslag i metal, og 
derpå fodenden på sengens fodende. løft jeres hænder til toppen af rammen og hold 
i lamellerne mellem pladerne. Undgå at tage fat i pladerne, eftersom de kan gå af 
eller blive beskadiget. sænk rammen langsomt og forsigtigt sidelæns ned i vandret 
position. samtidig skal du løfte hovedenden, så pladerne ikke går i stykker. 
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gør det samme med den anden ramme.
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der skal to personer til at placere madrassen. Følg TEMPUR® varemærket, 
som skal være placeret i sengens forreste venstre hjørne.

Placering af madras
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TEMPUR ARC™ Adjustable slatted

 Monteringsvejledning for justerbar indre ramme med lameller
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FoRsigTig
Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker 
montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og 
skader på produktet.

Man skal være mindst to personer for at montere produktet. 

vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke 
beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som 
muligt i dit lokalområde.
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Komponenter

du har 1 indre ramme, hvis 
din sengestørrelse er 90x200, 
100x200 eller 140x200 cm. 

du har 2 indre rammer, hvis din sengestørrelse 
er 150x200, 160x200 eller 180x200 cm.

Følg rammens retning. der er tynde striber på lamellerne i hovedenden.

2 x indgang til fjernkontrol1 x indgang til fjernkontrol

1 x Madrasholder 2 x Madrasholder

1 stk. kabler 2 stk. kabler

Fodende

Hovedende

Fodende

Hovedende
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Fjern fikseringsbåndene på begge 
sider af rammen ved at skære 
dem over.

Fjernelse af fikseringsbånd

Fjern båndet, der holder på kablet.
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Før kablet rundt om den 
mellemste støtte. ved at 
bruge støtten undgår du, at 
strømkablet bliver trukket ud af 
motoren, hvilket kan føre til en 
defekt på denne.

Forbind strømkablet med 
motorens indgang
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Madrasholderen skal monteres på støtterammen under den anden lamel fra fodenden.
Fjern først den øvre lamel ved at trække den ud. Træk først lamellen ud i den ene ende 
og så i den anden.
Placér madrasholderen og træk den til dens position på støtterammen. Monter 
lamelenheden igen.

Montering af madrasholderen
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FoRsigTig
To personer løfter og bærer 
rammen ved at holde den i 
de nederste støtterammers 
ikke-bevægelige dele.

AdvARsEl
Pas på, at fingrene ikke 
kommer i klemme mellem 
den indre og den ydre 
ramme, når du monterer 
rammerne.

FoRsigTig
Pas på, at i ikke bærer rammen ved kun 
at holde den i midten af lamellerne. de 
kan gå af eller blive beskadiget.
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1

2 2

1

Placering af enkel justerbar indre ramme

To personer holder sengerammen i langsidernes ikke-bevægelige dele. løft rammen 
vandret.
Placér rammens hovedende oven på sengebundens hjørner i hovedenden.
Når denne del er på plads, kan én person flytte sig mod rammens fodende og holde 
rammen i madrasholderen.
den anden person kan nu langsomt slippe rammen.
Personen, der holder i madrasholderen, kan langsomt sænke rammens ende på 
sengebundens fodende.
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1

2

1

2

Montering af den første ramme:
Begge personer bør holde rammen i dens modsatte langsider.
Hold rammen i dens nedre ikke-bevægelige del og løft den vandret.
En person står ved den ydre sengeramme, og den anden træder ind i sengebunden.
Placér rammens hovedende på hjørnerne og hovedgavlens metalvinkel.
Når denne del er på plads, kan én person flytte sig mod rammens fodende og holde 
den indre ramme i madrasholderen.
når én person holder godt fast i madrasholderen, kan den anden person langsomt 
slippe rammen.
Til sidst skal den person, der holder i madrasholderen, langsomt sænke rammens 
ende ned på sengens fodende.

Placering af dobbelt justerbare indre rammer
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Montering af den anden ramme:
løft rammen vandret. Rammens lange side, som skal være på indersiden i 
sengenbunden, skal ligge nedad.
Hold i ikke-bevægelige dele i modsatte rammeender.
Personen, der står i hovedenden, træder ind i sengebunden.
Placér den indre rammes hovedende på hovedgavlens vinkelbeslag i metal og den 
anden ende på sengens fodende.
løft og skub det indvendige hjørne på hovedenden på rammen en smule for stabilitet.
nu kan den person, der er inde i sengebunden, træde ud, mens vedkommende stadig 
holder fast i rammen.
Efter at personen er kommet ud af sengebunden, kan denne sænke og langsomt 
skubbe rammens hovedende på plads.
når rammens hovedende næsten er på plads, tager personen i fodenden fat i 
madrasholderen. nu kan personen ved hovedenden slippe rammen. Personen i 
fodenden holder fast i madrasholderen, løfter rammens fodende og sænker den 
langsomt ned på sengens fodende.
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sådan matcher du én motor med én fjernbetjening

1. sæt motorkablet i netstikket.
2. Motorlyset vil derpå begynde at blinke i jævn hastighed, hvilket betyder, at du har 

3 minutter til at matche.
3. Tryk og hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen med henblik på matchning 

og vent, indtil du ser et langt lysglimt – det er tegn på, at matchningen er lykkedes. 
du kan kontrollere det ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.

Motoren er stadig i matchningstilstand og du kan matche endnu en fjernbetjening med 
motoren.

Efter at du har matchet med den første fjernbetjening, skal du vent, indtil 
motorlyset har blinket 5 gange (5 sekunder), før du begynder at matche den 
anden fjernbetjening.

Hvis du bruger mere end en fjernbetjening, skal du vente i 5 sekunder, inden du kan 
bruge en anden fjernbetjening.
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sådan matcher du to motorer med én fjernbetjening

1. sæt motorkablerne i netstikkene.
2. Motorlysene vil derpå begynde at blinke i jævn hastighed, hvilket betyder, at du 

har 3 minutter til at matche.
3. Tryk og hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen med henblik på 

matchning og vent, indtil du ser et langt lysglimt på én motor – det er tegn på, at 
matchningen er lykkedes. du kan kontrollere det ved at trykke på knapperne på 
fjernbetjeningen.

4. Kontroller, om rammerne fungerer samtidigt ved at trykke på knapperne på 
fjernbetjeningen.

1. sæt det første motorkabel i netstikket og følg proceduren fra afsnittet “sådan 
matcher du én motor med én fjernbetjening”.

2. Efter at du har matchet den første motor med fjernbetjeningen, sætter du det 
andet motorkabel i netstikket. derefter tager du den anden fjernbetjening følg 
proceduren fra afsnittet “sådan matcher du én motor med én fjernbetjening”.

Hvis du vil begynde en ny matchning, skal du tage motorkablet ud af netstikket 
og vente i 1 minut, hvorefter du kan sætte det i netstikket igen. nu er du klar til 
matchningstilstand.

Hvis du vil gøre det hurtigere, skal du trykke på motorlysknappen på 
fjernbetjeningen så den lyser, hvorpå du tager ledningen ud af netstikket. vent indtil 
motorlyset slukkes. derefter kan du sætte motorkablet i netstikket igen, og så er du 
klar til at matche.

sådan matcher du to motorer med to fjernbetjeninger

sådan begynder du en ny matchning
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Entry - fjernbetjeningens funktioner

Gulvlys tændt/slukket

Rygstøtte op

Fodstøtte op

Rygstøtte + 
Fodstøtte op

Rygstøtte ned

Fodstøtte ned

Rygstøtte +  
Fodstøtte ned
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Placering af madras

der skal to personer til at placere madrassen. Følg TEMPUR® varemærket, som 
skal være placeret i sengens forreste venstre hjørne.
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sænkning i nødstilfælde anvendes, hvis der sker en fejl i strømforsyningen, og 
sengen bevæger sig i vandret position.

1. Afbryd strømforsyningen til motoren.
2. Fjern lamellerne over motoren i fodenden og hovedenden. Tag lamellerne ud 

af rammen ved at trække dem ud.

sænkning i nødstilfælde
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3. Tag unbrakonøglen på siden af motoren. Brug f.eks. en kuglepen til at 
skubbe nøglen ud med.

4. Under motoren, både i fodenden og i hovedenden, er der to små hulrum, der 
bruges til mekanisk sænkning af sengen.

5. sæt nøglen i hulrummene, en ende ad gangen.
6. i hovedenden drejer du unbrakonøglen mod uret, og i fodenden drejer du 

nøglen med uret.

Undgå at bruge en elektrisk 
skruetrækker til sænkning. 
Brug den unbrakonøgle, der 
følger med motoren.

7. sæt lamellerne tilbage.

det er vigtigt, at du drejer nøglen i den rigtige retning. Hvis du drejer den 
i forkert retning, kan du beskadige mekanismen, hvilket kan gøre det 
umuligt at sænke sengen mekanisk.
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TEMPUR ARC™ Adjustable disc

Monteringsvejledning for indre rammer med justerbare plader
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FoRsigTig
Monteringsvejledningen skal følges nøje for en vellykket og sikker 
montering af sengen samt for at minimere risikoen for personskade og 
skader på produktet.

Man skal være mindst to personer for at montere produktet. 

vær forsigtig, når emballagen åbnes, så produktet eller dets dele ikke 
beskadiges. Emballagen skal bortskaffes så sikkert og holdbart som 
muligt i dit lokalområde.



50 51

Komponenter

Følg rammens retning. der er lysegrå plader på rammens hovedende.

du har 1 indre ramme, hvis 
din sengestørrelse er 90x200 
cm, 90x210 cm, 100x200 cm, 
100x210 cm, 140x200 cm eller 
140x210 cm.

du har 2 indre rammer, hvis din sengestørrelse er 
150x200 cm, 150x210 cm, 160x200 cm,  
160x210 cm, 180x200 cm eller 180x210 cm.

1 x Premium fjernkontrol

1 x Madrasholder 2 x Madrasholder

2 stk. kabler
1 x adapter

4 stk. kabler

2 x Premium fjernkontrol

2 x adapter

Fodende

Hovedende

Fodende

Hovedende
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Fjern båndet, der holder på kablet.

Fjern fikseringsbåndene på begge 
sider af rammen ved at skære 
dem over.

Fjernelse af fikseringsbånd
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Før kablet rundt om den 
mellemste støtte. ved at bruge 
støtten undgår du, at strømkablet 
bliver trukket ud af motoren, 
hvilket kan føre til en defekt på 
denne.

Forbind det korrekte stik 
med motorens indgang 
og sæt den anden ende i 
adapteren.
sæt det andet stik i 
adapteren.
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Madrasholderen skal monteres i fodenden under lamellerne på støtterammen.
Fjern den første lamelenhed med plader ved at trække den ud. Træk først enheden ud 
i den ene ende og så i den anden.
Placér madrasholderen og træk den til dens position på støtterammen. Monter 
lamelenheden igen.

Montering af madrasholderen
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FoRsigTig
To personer skal løfte og 
bære rammen ved at holde 
i ikke-bevægelige dele på 
de nederste støtterammer.

AdvARsEl
Pas på, at fingrene ikke 
kommer i klemme mellem 
den indre og den ydre 
ramme, når du monterer 
rammerne.

FoRsigTig
Pas på, at i ikke bærer rammen ved 
kun at holde den i midten af lamellerne 
eller pladerne. de kan gå af eller blive 
beskadiget.
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1

2 2

1

To personer skal holde rammen i ikke-bevægelige dele i de nederste langsider. løft 
rammen vandret.
Placér rammens hovedende oven på sengebundens hjørner i hovedenden.
Når denne del er på plads, kan én person flytte sig mod rammens fodende og holde 
rammen i madrasholderen.
den anden person kan nu langsomt slippe rammen.
Personen, der holder i madrasholderen, kan langsomt sænke rammens ende på 
sengebundens fodende.

Placering af enkel justerbar indre ramme
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1

2

1

2

Montering af den første ramme:
Begge personer bør holde rammen i dens modsatte langsider.
Hold rammen i dens nedre ikke-bevægelige del og løft den vandret.
En person står ved sengens ydre ramme og den anden træder ind i sengebunden.
Placér rammens hovedende på hjørnerne og sengegavlens metalvinkel.
Når denne del er på plads, kan én person flytte sig mod rammens fodende og holde 
den indre ramme i madrasholderen.
når én person holder godt fast i madrasholderen, kan den anden person langsomt 
slippe rammen.
Til sidst skal den person, der holder i madrasholderen, langsomt sænke rammens 
ende ned på sengebundens fodende.

Placering af dobbelt justerbare indre rammer
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Montering af den anden ramme:
løft rammen vandret. Rammens lange side, som skal være på indersiden i sengen, 
skal ligge nedad.
Hold i ikke-bevægelige dele i modsatte rammeender.
Personen, der står i hovedenden, træder ind i sengebunden.
Montér den indre rammes hovedende på sengegavlens vinkelbeslag i metal og den 
anden ende på sengens fodende.
løft og skub det indvendige hjørne på hovedenden på rammen en smule for stabilitet.
nu kan den person, der er inde i sengebunden, træde ud, mens vedkommende stadig 
holder fast i rammen.
Efter at personen er kommet ud af sengebunden, kan denne sænke og langsomt 
skubbe rammens hovedende på plads.
når rammens hovedende næsten er på plads, tager personen i fodenden fat i 
madrasholderen. nu kan personen ved hovedenden slippe rammen. Personen i 
fodenden holder fast i madrasholderen, løfter rammens fodende og sænker den 
langsomt ned på sengens fodende.
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sådan matcher du én motor med én fjernbetjening

1. sæt motorkablet i netstikket.
2. Motorlyset vil derpå begynde at blinke i jævn hastighed, hvilket betyder, at du har 

3 minutter til at matche.
3. Tryk og hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen med henblik på matchning 

og vent, indtil du ser et langt lysglimt – det er tegn på, at matchningen er lykkedes. 
du kan kontrollere det ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen.

Motoren er stadig i matchningstilstand og du kan matche endnu en fjernbetjening med 
motoren.

Efter at du har matchet med den første fjernbetjening, skal du vent, indtil 
motorlyset har blinket 5 gange (5 sekunder), før du begynder at matche den 
anden fjernbetjening.

Hvis du bruger mere end en fjernbetjening, skal du vente i 5 sekunder, inden du kan 
bruge en anden fjernbetjening.
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1. sæt motorkablerne i netstikkene.
2. Motorlysene vil derpå begynde at blinke i jævn hastighed, hvilket betyder, at du 

har 3 minutter til at matche.
3. Tryk og hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen med henblik på 

matchning og vent, indtil du ser et langt lysglimt på én motor – det er tegn på, at 
matchningen er lykkedes. du kan kontrollere det ved at trykke på knapperne på 
fjernbetjeningen.

4. Kontroller, om rammerne fungerer samtidigt ved at trykke på knapperne på 
fjernbetjeningen.

sådan matcher du to motorer med én fjernbetjening

1. sæt det første motorkabel i netstikket og følg proceduren fra afsnittet “sådan 
matcher du én motor med én fjernbetjening”.

2. Efter at du har matchet den første motor med fjernbetjeningen, sætter du det 
andet motorkabel i netstikket. derefter tager du den anden fjernbetjening følg 
proceduren fra afsnittet “sådan matcher du én motor med én fjernbetjening”.

Hvis du vil begynde en ny matchning, skal du tage motorkablet ud af netstikket 
og vente i 1 minut, hvorefter du kan sætte det i netstikket igen. nu er du klar til 
matchningstilstand.

Hvis du vil gøre det hurtigere, skal du trykke på motorlysknappen på 
fjernbetjeningen så den lyser, hvorpå du tager ledningen ud af netstikket. vent indtil 
motorlyset slukkes. derefter kan du sætte motorkablet i netstikket igen, og så er du 
klar til at matche.

sådan matcher du to motorer med to fjernbetjeninger

sådan begynder du en ny matchning
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Premium - fjernbetjeningens funktioner

Rygstøtte ned

Fodstøtte ned

Memory eller 
Hukommelsesposition

For at gemme en position 
i hukommelsen, skal du 
trykke på fjernbetjeningens 
Memory-knap i 10 
sekunder. Positionen er nu 
gemt i motoren.
Hvis du vil bruge den 
funktion, skal du blot 
trykke på knappen én gang, 
hvorpå sengen bevæger 
sig i den gemte position. 
Hold ikke knappen nede, 
den behøver kun ét tryk for, 
at den bevæger sig til den 
gemte position.
Hvis du ønsker at gemme 
en ny position, skal du bare 

gentage processen.

Rygstøtte op

Fodstøtte op

Funktionen Zero Gravity 
– Ingen Tyngdelov

Hvis du vil bruge 
funktionen Zero Gravity 

(Ingen Tyngdelov), skal du 
blot trykke på knappen én 

gang, hvorpå den bevæger 
sig i position.

Du behøver ikke holde 
knappen nede.

Gulvlys tændt/slukket
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Placering af madras

der skal to personer til at placere madrassen. Følg TEMPUR® varemærket, 
som skal være placeret i sengens forreste venstre hjørne.
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sænkning i nødstilfælde

sænkning i nødstilfælde anvendes, hvis der sker en fejl i strømforsyningen, og 
sengen bevæger sig i vandret position.

1. Afbryd strømforsyningen til motoren.
2. Fjern lamellerne over motoren i fodenden og hovedenden. Tag lamellerne ud 

af rammen ved at trække dem ud.
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3. Tag unbrakonøglen på siden af motoren. Brug f.eks. en kuglepen til at 
skubbe nøglen ud med.

4. Under motoren, både i fodenden og i hovedenden, er der to små hulrum, der 
bruges til mekanisk sænkning af sengen.

5. sæt nøglen i hulrummene, en ende ad gangen.
6. i hovedenden drejer du unbrakonøglen mod uret, og i fodenden drejer du 

nøglen med uret.

Undgå at bruge en elektrisk 
skruetrækker til sænkning. 
Brug den unbrakonøgle, der 
følger med motoren.

7. sæt lamellerne tilbage.

det er vigtigt, at du drejer nøglen i den rigtige retning. Hvis du drejer den 
i forkert retning, kan du beskadige mekanismen, hvilket kan gøre det 
umuligt at sænke sengen mekanisk.


