Citation Alu 8000
2007-2012

Bed size: 80cm – 115cm

Qty

Chassi Alu Small

1

Main motor 480

1

Remote control Cit 8000

1

Receiver eye with batteries

1

Massage cable 2 way

1

Massage motor

2

Bed Size: 116cm – 160cm

Qty

Chassi Alu Large

1

Main motor 480

1

Remote control Cit 8000

1

Receiver eye with batteries

1

Massage cable 2 way

1

Massage motor

2

Bed size: 150cm – 230cm

Qty

Chassi Alu Small

1

Main motor 480

1

Remote control Cit 8000

2

Chassi Alu Small

1

Receiver eye with batteries

1

Main motor 480

1

Sync box

1

Receiver eye with batteries

1

Massage cable 2 way

1

Massage cable 2 way

1

Massage motor

2

Massage motor

2

Qty

Citation Alu 8000 - Felsökning
1. Kolla fjärrkontrollen

2. Kolla alla sladdar

•

•

•
•
•
•
•

Använd en digitalkamera eller
en mobiltelefon.
Titta på fjärrkontrollen genom
displayen (bild nedan)
Tryck på valfri knapp på
fjärrkontrollen.
Du skall se alla fyra lampor
blinka
Lyser det inte, vänligen byt
batteri
Försök steg 1-4 igen, blinkar inte
fjärrkontrollen nu så är den
trasig.

•

Var noga med att kolla så att
eluttaget sitter korrekt monterat
i vägguttaget.
Var noga med att kolla så att
sladden till mottagarögat sitter
korrekt monterat i motorn.

Citation Alu 8000 – Felsökning
3. Ställa Frekvens

4. Kolla batterier

•

•
•

•

•

Ställ in mottagarögat i
mittenläget.
Tryck på valfri knapp på
fjärrkontrollen tills man hör ett
klick.
Ändra mottagarögat tillbaka till
höger (körläge)

•

Tryck ned den gröna knappen.
Tryck ned valfri knapp på
fjärrkontrollen för att justera
sängen.
Om sängen fungerar så behövs
ett batteri i mottagarögat bytas.

Citation Alu 8000 - Felsökning
5. Återställning
•
•
•

•
•
•

Dra ur eluttaget ur väggen
Dra ut batterierna från
mottagarögat
Ställ in knappen på
mottagarögat till vänster för att
nödsänka sängen.
Nödsänkningen tar cirka 45-60
sekunder.
Flytta knappen på mottagarögat
tillbaka till höger. (körläge)
Koppla in nya batterier i
mottagarögat
Koppla in eluttaget i väggen
Iband behöver man ställa
frekvensen igen efter detta.

* Var noga med att endast placera batteri i
mottagarögat och INTE i motorn.

