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SV E N S K A  4
E N G L I S H    2 0
D E U T S C H    X X
DA N S K    X X
N O R S K    X X
S U O M I    X X
N E D E R L A N D S   X X    X X
F R A N Ç A I S    X X
E S PA N O L    X X
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Du är nu ägare till en av de mest exklusiva 
ställbara sängarna på marknaden – VINDÖ, den 

flygande sängen från Carpe Diem Beds.

Läs igenom denna instruktion innan din säng
sätts i drift och förvara den sedan på en säker plats. 

Detta är även ditt garantibevis.
Observera att garantiåtaganden upphör att gälla 

om du gör ändringar på produkten.

Vi reserverar oss för ändringar
i utförande och funktion.

Sov så gott,
önskar Carpe Diem Beds

SV
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SÄKERHET

  Sängen får inte installeras inom sjukhusområde.

  Öppnande eller byte av elektriska komponenter får endast utföras 
av elteknisk personal.

  Vid funktionsstörningar måste samtliga komponenter kopplas från 
och stickkontakten till nätanslutningen dras ut.

  Motorerna (för höjning och sänkning av sängen) får maximalt köras 
i 2 minuter som därefter måste följas av 18 minuter uppehåll. Detta 
får inte överskridas. Om så sker 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.

  Drift i atmosfär med explosionsrisk är inte tillåten.

  Då sängens funktioner körs, försäkra dig om att inga kroppsdelar 
eller föremål kommer i kläm samt att ingen vistas under sängen.

  Sängen är ingen leksak. Barn skall ej använda sängens funktioner 
utan vuxens uppsikt.

  Vid användande av sängens höj- och sänkfunktion skall användaren 
ligga i sängen och inte sitta eller stå på dess rörliga delar.

  Risk för personfara vid användande av vätska i närheten av stick 
kontakterna eller övriga elektriska komponenter.

SPECIFIKATION
Sängens lägesinställningar styrs av två motordrivna ställdon. Säng-
ens funktioner styrs med hjälp av en radiokontrollerad handkontroll 
eller via mobil enhet och VINDÖ app.  Motorn och handkontrollen 
är programmerade från leverantören. Dessa har ett unikt samband 
för att det ska gå att ställa två likadana sängar bredvid varandra och 
köra dem individuellt. Inbyggt i sängen finns ett batteri som möjlig-
gör sänkning av sängens rörliga delar vid strömavbrott. Därutöver 
finns också belysning, massage, minnesfunktion och barnlås.

SNABBSTART
1.  Montera den svarta fotplattan på pelarens bas, alternativt 

montera sängben - följ separata instruktioner.
2. Ställ sängen på avsedd plats. Anslut strömsladden på baksidan av 

den kromfärgade, rektangulära mittpelaren.  Anslut sedan ström-
sladden till ett jordat eluttag. (Vill du använda sängen sladdlöst? 
Anslut sängen för att ladda upp det inbyggda batteriet till full 
styrka (ca 5 timmar) innan du kopplar bort strömsladden.)

3. Sätt i batterierna i handkontrollen.
4. Sätt i Bluetooth-dongeln på baksidan av mittpelaren.
5. Ladda ner VINDÖ app från AppStore eller Google Play.
6. Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen.

DRIFT
VINDÖ kan användas antingen ansluten till ett jordat eluttag, eller 
drivas med hjälp av det inbyggda uppladdninsbara batteriet. För full 
uppladdning krävs anslutning till jordat vägguttag i minst 5 timmar. 
En uppladdning håller i ca 135 cykler.  Underhållsladda gärna batte-
riet var 3-6 månad för bästa batterihälsa och lång livslängd.

Piper batteriet? Dags att ladda.
När batteriet börjar pipa med jämna mellanrum är det dags att ladda. 
När batteriet piper med kortare intervaller är det ca 5 cykler kvar - 
anslut sängen till ett jordat eluttag snarast. 
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HANDKO NT ROLL
K N A P P SAT S B E S K R I V N I N G

Huvudända upp
Huvudända ned

Fotända upp
Fotända ned

Huvud+fotända upp
Huvud+fotända ned

Justera massage huvudända

Justera massage fotända

Stäng av massage Växla massagetyp

- soft pulse
- hard pulse
- soft wave
- hard wave
- constant   

Reset - återställ till rak

Belysning På/Av

Minne/Favoriter

Set

(Integrerat nack- och 
svankstöd)

(Integrerat fotstöd)

(Integrerat nack-  
svank- och fotstöd) 
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J U ST E R A  SÄ N G E N S  P O S I T I O N

1/2. Huvudända | Upp/Ner
Huvudändan förflyttas uppåt eller nedåt, så länge 
knappen hålls intryckt, eller till ändläget då den slår 
ifrån själv. Integrerat nack- och svankstöd.

3/4. Fotända | Upp/Ner
Fotändan förflyttas uppåt eller nedåt, så länge 
knappen hålls intryckt, eller till ändläget då den slår 
ifrån själv. Integrerat fotstöd.

5/6. Huvud- och Fotända | Upp/Ner Samtidigt
Båda huvud- och fotända förflyttas uppåt eller 
nedåt, så länge knappen hålls intryckt, eller till 
ändläget då den slår ifrån själv. När den ena delen 
når sitt ändläge fortsätter den andra till sitt 
ändläge. Integrerat nack- svank- och fotstöd.

7

8

9

10

12

11

A B

MAS SAGELÄGEN

7/8. Öka/minska intensiteten på övre/huvud 
massagemotor

9/10. Öka/minska intensiteten på nedre/ben 
massagemotor

11/12. Stäng av massage/Växla mellan massageprogram 
soft pulse, hard pulse, soft wave, hard wave och constant

1

2

3

4

5

6
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MI NNESFUNKTION
En minnesfunktion inbyggd i handkontrollen som gör att  du kan 
spara ett favoritläge på sängens position.

För att spara en favorit: 

• Ställ in sängens delar till önskat läge
• Tryck på ”S” (Set) på handkontrollen
• Direkt efter, tryck på ”M1” (Minne)

Positionen är nu sparad. För att nå den sparade positionen, håll inne 
"M1" tills sängen stannar.

Minne/Favortiter

Set

BY TA  BATTE R I E R
Handkontrollen styrs och aktiveras av tre stycken AAA batterier 
(medföljer) - så här byter du dem. 

1. Avlägsna locket till batterifacket på handkontrollens baksida.
2. Byt till nya batterier - märkning för + och – finns ingraverad.
3. Sätt tillbaka locket.
4. Tryck på valfri knapp i 3 sek för att aktivera kontrollen. Om du 

inte gör detta så kommer handkontrollen att fungera först efter 
5 minuter.

Batteriets livslängd
När handkontrollen inte längre fungerar som den ska är det dags att 
byta batterier. Batteriernas livslängd varierar med tillverkare och 
hur mycket du använder batterierna.

Var rädd om miljön, lämna gamla batterier till insamling.

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

• Se till att batterierna läggs in rätt.

• Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Inte heller olika 
sorters batterier.

• Om du laddar upp batterier själv, använd alltid uppladdningsbara 
batterier. Det är farligt att försöka ladda upp vanliga torrbatterier.

• Ta ur batterierna om du under en längre tid inte ska använda 
handkontrollen.

• Om något batteri har läckt, rengör batterifacket och byt ut samtliga 
batterier.

 

A B
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FUNK T IO NE R

B AR NLÅS

Aktivera funktionen Barnlås 
1. Ta ut ett batteri ur handkontrollen
2. Vänta minst 15 sekunder.
3. Håll in båda knapparna på rad två uppifrån (höjning/sänkning fotän-

da) medan batteriet sätts tillbaka.

Barnlåset är nu aktiverat.

Använda handkontrollen med Barnlås
Om handkontrollen är låst och användaren försöker använda någon 
funktion, syns en kort blinkning på lysdioden. Det betyder att knappen 
är nedtryckt, men att handkontrollen är låst.

För att låsa upp kontrollen, håll inne båda knapparna på rad två 
uppifrån (höjning/sänkning fotända) i 1 sekund - eller släpp när den blå 
lysdioden tänds. Handkontrollen är nu  tillfälligt upplåst och kan styra 
sängens funktioner. 
 
Automatisk låsning vid Barnlås
Handkontrollen är upplåst i 10 sekunder efter sista knapptryckningen. 
Därefter återgår den till låst.

OBS - kontrollen återgår till låst om knapparna hålls inne i mer än 1 
sekund - eller om lysdioden hinner släckas innan knapparna släpps.

Inaktivera Barnlås
1. Ta ut ett batteri ur handkontrollen.
2. Vänta minst 15 sekunder.
3. Sätt tillbaka batteriet.

BE LYSNI NG

Under sängen
Belysningen under sängen är till för att vid mörker lättare kunna 
lokalisera sig i sovrummet, utan att tända övrig belysning. Systemet 
är kopplat till och får ström via sängens styrbox.

Belysningen under sängen kan tändas och släckas med hjälp av 
VINDÖ handkontroll eller VINDÖ app.
 
I sängben
De valbara sängbenen med LED-belysning kan tändas och släckas 
med hjälp av VINDÖ handkontroll eller VINDÖ app.

NÖDSÄ NKNI NG
Sängens inbyggda batteri fungerar som en nödsänkningsfunktion, i 
händelse av till exempel strömavbrott. Detta gör det möjligt att vid 
behov och trots avsaknad av ström, sänka alla sängens rörliga delar 
till liggläge. Detta kräver att batteriet är laddat. Batteriet laddas när 
sängen är kopplad till ett vägguttag och kräver 5 timmar för maximal 
uppladdning. Se därför till att alltid ladda batteriet med jämna 
mellanrum om du använder sängen sladdlös.
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FELSÖKNING

Fel Orsak Åtgärd

Om du använder 
VINDÖ trådlöst så 
kan batteriet vara 
urladdat. 

Anslut strömkabel för 
att ladda upp batteriet. 
5 timmars laddning 
krävs för fullt batteri. 

VINDÖ svarar ej på 
kommandon.

Systemet ej 
anslutet.

Kontrollera att ström- 
kabel är ansluten.

Batterierna i 
handkontrollen kan 
vara fel isatta eller 
urladdade.

Kontrollera batteriernas 
position alternativt sätt 
i nya batterier.

Felaktig inställning 
mellan handkontroll 
och motor.

Aktivera genom knapp-
tryckning. Se avsnitt 
”kanalinställning”.

Defekt handkontroll 
eller fel i styrbox.

Vänd dig till din åter- 
försäljare.

Handkontrollen 
fungerar ej (blå 
lysdiod släckt)

Handkontrollen kan 
vara defekt.

Kontrollera handkontrol-
len med nya batterier. 
Om problemet kvarstår, 
kontakta din återför-
säljare.

Belysningen fung-
erar ej.

- Kontakta din åter- 
försäljare.

Handkontrollen 
blinkar bara till vid 
knapptryckning.

Barnlåset kan vara 
aktiverat.

Se avsnitt om 
inaktivering av barnlås.

VINDÖ piper. Batteriet är på väg 
att laddas ur.

Anslut nätkabel för att 
ladda upp batteriet. 
Om nätkabel redan är 
ansluten kan denna vara 
defekt. Kontakta din 
återförsäljare.

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Sängen är vid leverans insmord med fett på alla rörliga yttre delar 
så som leder, gångjärn och lagerytor. Vid behov kan synliga leder 
smörjas med ett kedjespray med klistrande egenskaper.

När det gäller service – följ instruktionerna i kolumnen  ”Åtgärder” 
under avsnittet "Felsökning".

Rengöring
Handkontrollen, mittpelare, fotplatta och övriga komponenter får 
endast rengöras med en torr eller lätt fuktad trasa. VINDÖ matta bör 
endast dammsugas - för fläckborttagning, se separata skötselråd 
som medföljer mattan.

OBS! Risk för personfara vid användande av vätska i närheten av 
stickkontakterna eller övriga elektriska komponenter.

Kanalinställning
Motor och handkontroll är programmerade från vår leverantör, det 
är en unik inställning mellan just den här motorn och handkontrollen. 

Men om problem uppstår någon gång i framtiden, kan du göra på 
följande sätt:

-  För in en penna i hålet på framsidan av pelaren för att trycka på 
reset-knappen.

-  Håll inne och tryck samtidigt på valfri knapp på handkontrollen.

F R ÅGOR  OCH SU PPORT
Vänd dig till din Carpe Diem Beds återförsäljare.
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GARANTIBEVIS

VAR UDEKLARATION
Träplattor   » Björk
Stål

Tygöverdrag  » Ulltyger: 89% ull, 11% polyamid
  » Luxurytyger: 100% polyester
  » Designers Guild Rothesay: 100% polyester
  » Designers Guild Zaragoza: 53% akryl, 
      42% polyester, 5% viskos

Bäddmadrasser
 Luxury » Ulltyg/Luxurytyg/Designers Guild Rothesay  
      /Designers Guild Zaragoza /ull, talalaylatex,  
      bomull
 Premium » Bomullstyg, talalaylatex, fibervadd
 Prestige » Bomullstyg, talalaylatex, fibervadd

Komfortkärna  » Carpe Diem Beds Contour Pocket System
  » Viskoelastiskt bottensegment i polyeter  
      utan CFC (freon)
  » Värmebehandlad pocket
  » Automatiskt svank- nack- och fotstöd
  » Massagefunktion

Gratulerar till din nya sköna säng! Carpe Diem Beds arbetar hårt och 
gör allt för att du ska kunna känna dig trygg i ditt val av säng.

MI LJÖ MÄRKNING (PENDING)
Carpe Diem Beds sängar är Svanenmärkta, vilket  innebär att 
sängen, utöver bästa komfort och förstklassigt hantverk, design och 
kvalitet, även uppfyller högt ställda miljökrav. Sängen är tillverkad 
av noga utvalda material som är fria från ämnen som kan vara skad-
liga för människors hälsa och för miljö. Textilier och stoppmaterial 
som används uppfyller bland annat Öko-Tex 100.

ÅTE RV I NNI NGSI NF OR MATI ON
Uttjänt säng lämnas till närmaste återvinningscentral.

KVA L I TE TSM Ä R KNI NG
Efter att din säng byggts gör de skickliga hantverkarna i vår fabrik en 
sista kvalitetskontroll och förser den med den ultimata kvalitets-
beviset - sin personliga signatur. Ett säkert tecken på att din säng 
är gjord med största möjliga noggrannhet och omsorg. Du hittar din 
sängbyggares signatur på baksidan av denna foldern samt under 
sängen.

GA R A NTI R E GL E R

 Din nya säng från Carpe Diem Beds garanteras mot spiralbrott och 
rambrott vid normal användning i 25 år, motor i 10 år, samt handkon-
troll, strömkabel, belysning och bluetooth-dongel i 3 år.

 Carpe Diem Beds byter ut eller reparerar delar som av Carpe Diem 
Beds bekräftas vara felaktiga.

 Garantin berättigar ej kunden till ersättningsvara under repara-
tionstiden, ej heller transport till Carpe Diem Beds för reparation.

 Den normala formningen av stoppningsmaterial i bäddmadrass och 
säng betraktas ej som något fel.

 Garantin gäller ej då produkten använts ovarsamt eller felaktigt.

 Garantin gäller endast då daterat kvitto kan uppvisas i samband 
med reklamationen.

F R ÅGOR ,  R E KL A MATI ON OCH SU PPORT
Vänd dig till din Carpe Diem Beds återförsäljare.
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You are now the owner of one of the most 
exclusive adjustable boxspring beds in the market: 

VINDÖ, the flying bed from Carpe Diem Beds.

Please read through this instruction manual before 
you start using your bed, and then store this booklet 

in a safe place. 

This is also your warranty document.
Please be informed that any warranty claims will be 

invalid if you make alterations to the product.

Carpe Diem Beds reserves the right to make changes 
to the products design and functions.

Sweet dreams,
the Carpe Diem Beds team

I NDE X

SA F E TY  2 2
SPE CI F I CATI ON   2 3
QU I CKSTA RT  2 3
POW E R  YOU R  V I NDÖ 2 3
THE  R E M OTE  2 4
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   M e m o r y  2 8
   C h a n g e  b a t t e r i e s  2 9
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   S i g n e d  by  t h e  b e d  m a ke r
   Wa r ra n t y  t e r m s
   Q u e s t i o n s ,  c l a i m s  a n d  c u s t o m e r  s u p p o r t
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SAFETY

  This bed may not be installed within a hospital environment.

  Opening or replacing electronic components may only be performed 
by certified and trained professionals.

  If any of the functions fail, the bed should immediately  be discon-
nected from power sources.

  The engines (used for adjusting the bed's position) may only be run 
for a maximum of 2 consecutive minutes. The maximum runtime 
must always be followed by a 18 minute break. Failure to comply 
with this instruction may result in overheating the engine, which will 
cause unnecessary wear and tear and dissonance.

  Electrical wiring must not be subjected to crushing, pinching or in any 
other way risk suffering extensive bending or pulling.

  Remodelling of the bed and reprogramming of the steering function 
or running mode is not allowed.  

  Running the bed in an area which has an explosive risk is not allowed.

  When adjusting the bed's position make sure that no objects or body 
parts risk being pinched, and that no person is under the bed.

  This bed is not a toy. Children should only be allowed to use and 
operate the bed under adult supervision.

  When operating the bed's position, the user should be lying in the 
bed  and not standing on any of the moving parts.

  Danger when handling fluids near sockets, cords and other electrical 
components.

SPECIFICATION
The bed's position is powered by two motorized actuators. The bed's 
functions can be controlled via the radio frequency remote control, or via 
the VINDÖ app for mobile phone and tablet. The engine and the remote are 
programmed from the supplier. Engine and remote have a unique pairing, to 
enable two beds to be placed next to each  other and controlled individually. 
The bed has a built in battery that enables manouvering of the beds mova-
ble parts even in the case of a power break. Apart from this the bed also has 
lighting fixtures, vibro-massage, memory functions and child lock.

QUICKSTART
1. Mount the black floor-base unit, or bed legs  - see separate instruction.
2. Insert the power cord to the power inlet, located on the back of the 

square chrome pillar construction. Then plug the power cord into a  
suitable wall socket. (Running cordless? You can unplug the power 
cord as soon as VINDÖ has been fully charged - approx. 5 hours.)

3. Insert the batteries into the remote control.
4. Insert the Bluetooth stick in the back of the pillar construction. Go 

to ”Settings” on your phone. Select “Bluetooth” in the menu and make 
sure it’s activated.

5. Download the VINDÖ app from AppStore or Google Play and follow 
the setup steps to complete the installation.

POWER YOUR VINDÖ
VINDÖ can be run either connected to a wall socket, or with the built-in 
rechargable battery. For maximum charge VINDÖ must be connected to a 
power outlet for at least 5 hours.  One charge is enough to run VINDÖ for 
approx. 135 cycles - regardless of low battery alert, make a habit to charge 
your VINDÖ every 3-6 months for a healthy battery with long life expectancy.  

Low battery alert
The bed will give off sound signals when the battery is running low.  
Connect the bed to a wall socket to re charge as soon as possible.
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THE RE M OT E
K E Y PA D  G U I D E

Head rest up
Head rest down

Foot rest up
Foot rest down

Head+foot up
Head+foot down

Adjust massage, head rest

Adjust massage, foot rest

Massage OFF Switch massage type

- soft pulse
- hard pulse
- soft wave
- hard wave
- constant   

Reset - flatten out bed

Under-bed lighting ON/OFF

Memory/Favorites

Set

(Integrated neck- and  
lumbar support)

(Integrated lower leg 
support)

(Integrated neck, lumbar 
and lower leg support) 
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A D J U ST I N G  B E D  P O S I T I O N

1/2. Head rest | Up/Down
Press buttons to elevate/lower the head rest. Press 
and hold to move the head rest to it's end position (up 
or down). Integrated neck and lumbar support.

3/4. Foot rest | Up/Down
Press buttons to elevate/lower the foot rest. Press 
and hold to move the foot rest to it's end position  
(up or down). Integrated lower leg support.

5/6. Head and foot rest | Up/Down simultaneously
Press buttons to elevate/lower both head and leg rest 
simultaneously. Press and hold to move head and foot 
rests to their respective end positions. Integrated 
neck, lumbar and lower leg support.

7/8.  Increase/Decrease intensity of the head rest 
massage
 
9/10. Increase/Decrease intensity of the leg rest 
massage

11/12. Massage OFF/Change massage mode:  
soft pulse, hard pulse, soft wave, hard wave, constant

7

8

9

10

12

11

A B

VI B R O  MASSAGE SETTINGS

1

2

3

4

6

5
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MEMO RY SETTINGS
The remote has a built in memory function which enables you to set 
and save favorite positions.

To save a favorite position: 

• Set the bed to the position you wish to save
• Press ”S” (Set) on the remote
• Then press ”M1” (Memory)

The position is now saved. To set your bed to your saved favorite 
position, press and hold "M1" untill the bed stops.

Memory/Favorites

Set

A B

CHA NGE  BATTE R I E S
The remote control is powered by 3 x AAA batterier (included). 
To change them:

1. Remove the battery compartment lid in the back of the remote.
2. Insert the new batteries - markings for + and – are engraved.
3. Replace the battery compartment lid.
4. Press any key on the remote for three seconds to activate the  

remote. Failure to do so will cause the remote to be deactivated 
for 5 minutes before it self-activates.

Battery life
When the remote does not function properly it is time to change 
batteries. The battery life varies with brand and how much you use 
the batteries.

Be respectful of the environment - recycle used batteries.

Important about batteries
Damaged or corroded batteries can damage the remote and should 
always be removed from the unit. To avoid damaging and corriding 
batteries :

• Make sure the batteries are inserted in a correct manner.

• Never use old and new batteries together. Avoid mixing batteries of 
different make or brands.

• If you recharge batteries on your own, make sure to always use 
batteries inteded to be recharged. It can be dangerous to try and 
recharge non-rechargeable batteries.

• Remove batteries from the remote if you won't be using it for a 
longer period of time.

• If one of your batteries has leaked, always remove the batteries 
and carefully clean the compartment. Replace all the batteries 
with fresh ones.

 



EN

3130

FUNCT IO NS

C HI LD SAFETY LOCK

Activate Child Safety Lock 
1. Remove 1 battery from the remote
2. Wait at least 15 seconds.
3. Press and hold both buttons in the second row from the top (adjust 

foot rest-buttons) while replacing the battery.

Child lock is now activated.

Using the remote with Child Lock activated
If the remote is locked and you try to operate it, the remote indicator 
will give a brief flash. This means that a button was pushed, but the 
remote is locked.

To unlock the remote, press and hold both buttons on the second row 
from the top (adjust foot rest-buttons) for one second - or release 
when the blue remote indicator is lit. The remote is now momentarily 
unlocked and can be used to control the bed. 
 
Automatic lock when Child Lock is activated
After unlocking the Child Lock the remote will be unlocked for 10 se-
conds. If no button is pushed during this time, the remote will self-lock 
again.

N.B. - the remote will also go back to its locked state if any button is 
held down for more than 1 second, or om the indicator goes out before 
the button is released.

Deactivate Child Safety Lock
1. Remove 1 of the batteries from the remote.
2. Wait a minimum of 15 seconds.
3. Replace the battery.

U NDE R - BE D L I GHTI NG

Under the bed
The under bed lighting creates a soft, guiding light in the dark that 
enables you to move around in your bedroom at night without having 
to turn on any other lights. The light system is connected to and 
powered by the beds engine control unit.

The light can be turned on and off as needed with the remote, or the 
VINDÖ app.
 
LED-lights in the stainless steel bedlegs
The lights in the optional stainless steel bedlegs can be turned on or 
off as needed with the remote, or the VINDÖ app.

BACKU P POW E R  SOU R CE
The built-in rechargable battery also functions as a back-up power 
source, in case of for example a power failure. This enables you to 
manouvre the bed even if there is no power available. For the backup 
system to work, the battery needs to be powered. The battery is 
charged when the bed is connected to a functioning wall socket. 5 
hours is needed for maximum power. Always make sure to regularly 
charge your VINDÖ bed.
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TROUBLESHOOTING

Error Probable cause Remedy

If you're running 
VINDÖ cordless, the 
batteries could be 
run out. 

Connect VINDÖ to a 
power source to recharge. 
5 hours is needed for a full 
battery. 

VINDÖ won't react 
to my commands

Faulty connection 
between remote and 
system.

Reset VINDÖ and re-pair 
bed with remote. Se 
section ”pairing”.

Remote or engine 
controller unit is 
faulty.

Contact your Carpe Diem 
Beds reseller.

The system is not 
connected.

Make sure that VINDÖ is 
charged or connected to a 
power source.

The batteries in 
the remote can be 
incorrectly placed or 
run out

Check batteries / change 
batteries.

The remote is not 
working (blue light 
not on)

The remote could be 
faulty.

Change batteries. If the 
problem persists, contact 
your reseller.

Lights are not 
working

- Contact your reseller.

The remote only 
blinks when I press a 
button

Child Safety Lock 
might be enabled.

See section "Deactivate 
Child Safety Lock"

VINDÖ is beeping The built-in battery is 
about to run out

Connect VINDÖ to a 
power source to charge 
the battery. If a power 
cord is already plugged in, 
the cord could be faulty. 
Contact your reseller.

SERVICE AND MAINTENANCE
VINDÖ is delivered with movable parts properly lubricated. When 
needed, any visible joints can be maintained with a chain lubricant 
with durable and sticking characteristics.

For maintenance, follow instructions in the Troubleshoot section. 

Cleaning instructions
The remote, central pillar, floor base unit and other components 
should only be wiped with a dry, possibly lightly moist, soft cloth. 
The VINDÖ carpet should only be vacuumed - for stain removal, see 
separate care instructions that are supplied with the carpet.

N.B. Danger when handling liquids close to wall sockets, power inlet/
outlet and other electrical componants.

Pairing
Engine and remote are paired by the supplier and delivered with a 
unique connection. 

If issues should arise, following can be done to reset the connection:

-  Insert a pen or likewise in the hole on the front of the central pillar 
to reach and push the reset button.

-  Press and hold the reset button, while at the same time pressinga-
ny key on the remote.

QU E STI ONS & SU PPORT
Please turn to your Carpe Diem Beds reseller.
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WA RRANTY NOTE

PR O DUCT DECLARATION
Wooden plates » Birch
Steel

Fabric cover  » Wool fabrics: 89% wool, 11% polyamide
  » Luxury fabrics: 100% polyester
  » Designers Guild Rothesay: 100% polyester
  » Designers Guild Zaragoza: 53% acrylic, 
      42% polyester, 5% viscose

Top mattresses
 Luxury » Wool fabric/Luxury fabric/Designers Guild  
      Rothesay/Designers Guild Zaragoza /wool,  
      talalay latex, cotton
 Premium » Cotton fabric, talalay latex, fibre wadding
 Prestige » Bomullstyg, talalaylatex, fibre wadding

Comfort core  » Carpe Diem Beds Contour Pocket System
  » Viscoelastic bottom layer in polyether-free
      from CFCs (freon) 
  » Heat-treated pocket
  » Automatic neck, lumbar and lower leg  
      support
  » Vibro-massage function

Congratulations to your new, comfortable bed! Carpe Diem Beds 
work hard and go the extra mile for you to be able to feel safe and 
secure with every aspect of your bed - from comfort to materials.

EC O  LABEL (PENDING)
Carpe Diem Beds carry the Nordic Eco Label "Svanen" which means 
that our beds aside from top comfort, first class craftsmanship, 
exquisite design and top quality also fulfill highly set environmental 
standards. Our beds are made with carefully selected materials 
that are free from substances that can be harmful to your health, 

or the environment. For example using textiles and filling materials 
that are Öko-Tex 100 approved and wood from responsibly grown 
forrestry.

R E CYCL I NG I NF OR MATI ON
A used bed is best recycled at the closest recycling center.

SI GNE D BY THE  BE D M A KE R
After your bed is made to order, the skilled craftsman that built your 
unit will assign it with the final touch and ultimate quality assurance 
- their personal hand signature. A sure sign that your bed was built 
with the utmost attention to quality and detail. You will find your bed 
maker's signature on the back of this booklet and under the bed.

WA R R A NTY TE R M S

 Your bed from Carpe Diem Beds has a 25-year warranty for spring 
and frame breakage, 5 years for engine failures and 3 years on 
remote, Bluetooth stick and light fixtures.

 Carpe Diem Beds will repair or replace any part that is considered 
faulty.

 The warranty does NOT cover a replacement product for the period 
of the repair or replacement work, or any cost of the transport to 
the Carpe Diem Beds site for reparation.

 Natural shaping of the filling in topper and bed springs is not 
regarded as a flaw.

 The warranty is not valid when the product has been used in a 
careless, damaging or wrongful manner.

 The warranty is only valid with the original receipt.

QU E STI ONS,  CL A I MS A ND SU PPORT
Please turn to your Carpe Diem Beds reseller.
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This bed was proudly built  by:


