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Gratulerar till din nya säng!
Marstrand är en av de mest exklusiva ställbara sängarna på marknaden och är en högkvalitetsprodukt med
elektroniska komponenter. Vänligen läs igenom bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner innan ni använder
sängen för första gången. Förvara bruksanvisningen på säkert ställe för eventuellt framtida behov.
Observera att garantiåtaganden inte gäller om ändringar görs på produkten. Vi reserverar oss för ändringar i
utförande och funktion.

Säkerhet:
•
•
•

•
•
•
•
•

Öppnande eller byte av elektriska komponenter får endast utföras av elteknisk personal.
Vid funktionsstörningar måste stickkontakten dras ur innan servicearbete påbörjas.
Motorerna (för höjning och sänkning av sängen) får maximalt köras i två minuter som därefter måste
följas av 18 minuters uppehåll. Om detta överskrids kan motorn bli överbelastad. Vilket leder till
missljud och ökad förslitning.
Elledningar får inte utsättas för klämrisk eller påfrestning genom böjning eller dragning.
Ombyggnad och förändring av styrning och driftfunktion är inte tillåten.
Säkerställ att ingen vistas under sängen och att inga kroppsdelar eller föremål kommer i kläm då
sängens funktioner körs.
Barn ska ej använda sängens funktioner utan uppsikt av vuxen.
Användaren ska ligga i sängen och inte sitta eller stå på dess rörliga delar, vid användande av sängens
höj- och sänkfunktion.

Funktioner:
Sängens lägesinställningar styrs med hjälp av elmotorer. Användaren har möjlighet att ställa in fot- och
huvudpositioner individuellt, dessutom är sängen utrustad med ett ställbart svankstöd. Sängens funktioner styrs
med hjälp av ett trådlöst IR-system. IR-systemet består av en handkontroll och en mottagare försedda med
kanalväljare. Kanalvalet på handkontroll och mottagare gör det möjligt att ställa två likadana sängar bredvid
varandra och köra dem individuellt. På sängen finns ett nödsänkningssystem som möjliggör sänkning av sängens
rörliga delar vid eventuellt strömavbrott. Sängen är också utrustad med en mjuk kant på sängramen vilket
minskar risken för klämning.

Installation och igångsättning:
Börja med att lossa buntbandet som håller fast nätkabeln under sängen vid transport. Montera därefter IRmottagaren enligt instruktionen på sid 3, sätt därefter stickkontakten i väggen och tryck en gång på
stickkontaktens gröna knapp.

Fjärrkontroll, framsida
1:

Knappar för respektive
sängdel upp eller ner.
Sängdelen förflyttas uppåt
så länge knappen hålls
nertryckt eller till
ändläget då den slår ifrån
av sig själv.

2:
Respektive sängdel
Huvuddelupp
på eller
sängen
upp/ner.
ner samtidigt.
Sängdelarna förflyttas uppåt så
länge knappen hålls intryckt
eller till ändläget då den slår
ifrån av sig själv. När den ena
sängdelen når sitt ändläge
fortsätter den andra till dess att
även denna del nått sitt ändläge.

3:

Reset/återställning av motorsystem.
Mittenknappens högra del hålls
intryckt tills det att ett
upprepande klickande ljud hörs.

4:

Svankstöd upp/ner.

5:

Minnesfunktion. Ett tryck på
M+ följt av M sparar inställd
sängposition. Tryck M för att
nå tidigare sparad
sängposition.
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Fjärrkontroll, baksida

6: Kanalväljare

7: Batterifack

Montera batteriet i fjärrkontrollen
Avlägsna locket till batterifacket. 7. Placera batteriet (9V) i batterifacket enligt skiss i botten. Sätt på locket.
Batteriets livslängd
När handkontrollen inte längre fungerar som den ska, måste batteriet bytas. Var rädd om miljön och lämna
gamla batterier till insamling.

Viktigt om batterier
För att undvika skador genom urladdade eller korroderade batterier beakta följande råd:
•
•
•
•

Säkerställ att batteriet läggs in enligt anvisning
Om ni laddar upp batterier själv: Använd alltid uppladdningsbara batterier. Det är farligt att ladda upp
vanliga torrbatterier.
Om ni under en längre tid inte önska använda fjärrkontrollen, tag ur batteriet.
Om batteriet har läckt, rengör batterifacket och sätt i nytt batteri.

Kanalinställning
Kanalväljaren gör det möjligt att ställa två likadana sängar bredvid varandra och köra dem individuellt.
Kanalvalet måste då skilja de två sängarna emellan. Samma kanal ställs in både på handkontrollen och
mottagaren.

Handkontrollen
Kanalen väljs med hjälp av kanalväljaren som finns i batterifacket
Sätt kanalväljaren till vänster för kanal 1 och till höger för kanal 2.

6.

IR-systemet
IR-mottagaren
Kanalen måste även ställas in med hjälp av kanalväljaren på IR-mottagaren 8. IR-mottagaren har tre lägen,
ställ strömbrytaren till vänster för kanal 1 och i mitten för kanal 2. Det högra läget är endast till för nödsänkning
(se instruktion under rubriken Nödsänkning). Placera mottagaren så att god mottagning sker utan risk för att
mottagaren ska komma till skada, genom att någon t ex trampar på den.

Kanalväljare

8.
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Montering av IR-mottagaren
Montering av IR-mottagaren sker enklast då sängen står på sidan.

På sidan av motorn finns kontakten där IR-mottagarens stickkontakt ska monteras.
Kabellås

Stickkontakt

Montera IR-mottagaren genom att först sätta i stickkontakten med markeringen TOP uppåt och trä sedan in
kabeln i kabellåset enligt bilderna ovan. Det är viktigt att direkt göra en kanalinställning på fjärrkontrollen och
den nya IR-mottagaren.

Nödsänkning
Marstrand är utrustad med en nödsänkningsfunktion som gör det möjligt att sänka sängens rörliga delar till
liggläge vid ett eventuellt strömavbrott.
Användning av nödsänkningsfunktionen:

8

Ställ kanalväljaren på IR-mottagaren till höger
. Huvud- och fotända återgår nu till nedre ändläge. Återställ
därefter kanalväljaren till ursprungligt läge. Batteri till nödsänkningen sitter monterat synligt på motorn.
3

Felsökning och service:
Felsökning
Fel
Sängens funktioner
fungerar inte

Orsak

Stickkontakt ej ansluten.
Sätt i stickkontakten.
Backupbatteriet på motorn
Byt batteri.
urladdat och det krävs att man
trycker ner den gröna knappen
på stickkontakten för att
sängen ska fungera.
Strömavbrott.
Tryck på gröna knappen på
stickkontakten.
IR-mottagaren ej ansluten.

Anslut IR-mottagaren.

Felaktig kanalinställning.

Välj rätt inställning för
kanalväljaren.

Defekt handkontroll eller
mottagare.
Aktiverad nödsänkning.
Sängens funktioner går
endast i en riktning
Handkontrollen fungerar ej.
(Röd LED) lyser inte. 1

Åtgärd

Vänd er till återförsäljaren.
Avaktivera nödsänkningen.

Batterierna defekta, urladdade Lägg i batterierna enligt
eller felaktigt ilagda.
markering. Byt till nya vid
behov.
Batterierna i handkontrollen är Kontrollera batterierna
urladdade eller felaktigt ilagda. alternativt byt ut dem.
Defekt handkontroll.
Handkontrollen slutar att
fungera efter ca 2 min
användande.

Vänd er till återförsäljaren.
Säkerhetsfunktion i
handkontrollen mot
urladdning av batterierna.
Vänta ca 10-15sek innan
ytterligare användning.

Om fel inte kan åtgärdas enligt ovan vänligen kontakta din återförsäljare.

Service och underhåll
Sängen är vid leverans insmord med fett på alla rörliga yttre delar så som leder, gångjärn och lagerytor. För att
bibehålla funktionaliteten ska leder, gångjärn och lagerytor smörjas med ett kedjespray inom två år från
inköpstillfället.

Rengöring
Handkontrollen och övriga komponenter får endast rengöras med en torr eller lätt fuktad trasa. Observera att det
finns risk för personfara vid användande av vätska i närheten av stickkontakterna eller övriga elektriska
komponenter.
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