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Svensk design när  
den är som skönast
Tack för att du har valt en kvalitetssäng från Viking Beds of Sweden. 

Nu är det bara att njuta! 

Våra ställbara sängar är resultatet av en omfattande utvecklings- 

process med komforten i centrum. Genom att kombinera traditionellt 

hantverk med nya material skapar vi sängar utöver det vanliga. Din nya 

säng är tillverkad med mycket omsorg av sänghantverkare vid  

vår fabrik i småländska Landsbro. 

Följ våra enkla råd, så kommer sängen att ge dig skön vila under 

många år framöver. Om du har fler frågor, så är du varmt välkommen 

att kontakta din återförsäljare.

Läs mer på sidan 4

Read more on page 10

Swedish design at its cosiest
Thank you for choosing a quality bed from Viking Beds of Sweden. 

Now it is yours to enjoy! 

All of our bed models are the result of an extensive development  

process focused on comfort. By combining traditional craftsmanship 

with new materials, we create beds that go beyond the ordinary.  

Your new bed is made with great care by Viking Bed master crafts- 

men at our Landsbro factory in the heart of Småland, Sweden. 

Follow our easy care guide, and your bed will give you cosy comfort for 

many years to come. If you have questions, please contact your retailer. 



Schwedisches Design  
vom Feinsten
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsbett von Viking Beds of Sweden 

entschieden haben. Ab jetzt heißt es: Genießen Sie schwedischen Schlaf-

komfort!

Unsere verstellbaren Betten sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklungs- 

prozesse, in dessen Mittelpunkt der Komfort steht. Durch Kombination  

von traditionellem Handwerk mit modernen Materialien schaffen wir  

Betten von unübertroffener Qualität. Ihr neues Bett wurde in unserem  

Unternehmen im Herzen Smålands in Schweden mit größter Sorgfalt in rei-

ner Handarbeit gefertigt.

Wenn Sie einige einfache Ratschläge beherzigen, werden Sie viele Jahre 

erholsamen Schlaf in Ihrem Bett genießen können. Bitte wenden Sie sich mit 

Fragen an Ihr Bettenfachgeschäft. Dort wird man Ihnen gerne weiterhelfen.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 16

Lees meer op pagina 22

Zweeds design op zijn best
Als eerste willen we u graag bedanken dat u heeft gekozen voor een  

hoogwaardig product van Viking bedden. Nu is het aan u om te genieten  

van echt traditioneel Zweeds slaapcomfort!

Onze bedden zijn het resultaat van jarenlange ontwikkeling met daarbij  

de focus op comfort. Door et combineren van traditioneel Zweeds  

vakmanschap en hedendaagse Zweedse materialen, creëren we bedden  

van ongekende kwaliteit met een uitzonderlijk comfort. Viking bedden  

zijn ontworpen en handgemaakt door pure ambachtslieden in het hart  

van Småland in Zweden.

Volg onze eenvoudige handleiding om optimaal te kunnen genieten  

van het Zweedse slaapcomfort. Mocht u vragen hebben neemt u dan 

contact op met de winkel.  



Ställbar säng, Flex och DuoFlex
Din nya ställbara säng är av 

typen Flex eller Duoflex, vilket 

innebär att sängen har ett två-

motorsystem som möjliggör en 

steglös inställning av rygg- och 

fotdel. Motorn styrs enkelt med 

hjälp av en handkontroll. Du kan 

också styra den med hjälp av 

inbyggd bluetooth och en app i 

din smartphone eller läsplatta. 

”Bed Control”-appen från Linak 

finns för såväl Apple som Android och laddas hem via App Store eller 

Google Play. Läs instruktionerna innan du använder sängen första 

gången. Det är mycket viktigt att du inte sitter på sängens rygg- eller 

fotdel i uppfällt  läge.

  Din ställbara säng har utvecklats för att ligga i, och barn bör inte leka 

eller hoppa i sängen. Om sängen har använts på annat sätt än det 

avsedda så upphör tillverkarens ansvar, samma sak gäller om ingrepp 

eller reparationer har genomförts av personal som inte är behörig. 

Så ställer du in sängen/kopplar in en Bluetooth®-anslutning

Handkontrollen och motorn är vid leveransen redan förprogrammerade. Om du 

behöver driftsätta din handenhet igen bör du tänka på att en ny driftsättning ska 

göras med sängen i nedfällt läge. Det går att koppla flera enheter till motorn via 

Bluetooth®. Se följande instruktioner:

1. Koppla in din handenhet 
Anslut motorn till elnätet via nätsladden. Nu kommer motorn att vara i kopplings-

läge i 3 minuter och lampan under sängen blinkar för att indikera detta.

  Ta din LINAK fjärrkontroll och tryck samtidigt på de två övre knapparna. Nu 

kommer lampan under sängen att ge en lång blinkning vilket indikerar att han-

denheten och motorn är ihopkopplade. Motorn fortsätter att vara i kopplingsläge 

och det är möjligt att ansluta fler kontroller genom samma procedur som ovan. 

Observera: Du måste vänta fem sekunder efter ihopkoppling av handenhet 1 tills 

du kan koppla in handenhet 2. För att avsluta kopplingsläget - tryck på en valfri 

knapp på en redan inkopplad handenhet.
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Motor, sedd från sidan

5

TD 4 Standard Plus

Belysning

Motor, sedd från sidan Belysning

TD 4 Advanced Plus

Motor, sedd från sidan Belysning

TD 3 

2. Koppla din smartphone/surfplatta
Anslut motorn till elnätet via nätsladden. Nu kommer motorn att vara i kopp-

lingsläge i 3 minuter och lampan under sängen blinkar för att indikera detta.

  Aktivera Bluetooth® på din smartphone/surfplatta. Öppna ”Bed Con-

trol”-appen och en ”sängar i närheten”-lista visas. En lista av anslutningsbara 

sängar och tidigare anslutna sängar visas. ”Hitta TD4/TD3” vill ansluta till 

listan och kommer be om att få ansluta. Smartphone/surfplatta och motorn 

är nu ihopkopplade och appen ommer nu att visa manövereringssidan. Blue-

tooth®-kopplingsläget stoppas så snart telefonen är ansluten. Observera: Vi 

rekommenderar att du kopplar in handenheten först och därefter smartpho-

ne/surfplatta för att undvika att du måste koppla från strömmen igen.

Handkontroll

Belysning, av/på

Huvud- och fotdel ner

Huvud- och fotdel uppUpp

Ner

Ingång för nätsladd

Ingång för nätsladd

Ingång för 

nätsladd

När du använder motorn med två handenheter (fjärrkontroll och/eller appen 
i smartphone/surfplatta) måste du vänta 5 sekunder mellan användning av 
handenhet 1 och handenhet 2.

Skulle lampan på sängen inte börja blinka när du ansluter den till sängen, dra 
ur kontakten, vänta i 10 minuter innan återanslutning.

Knapp för 

nödsänkning

Insexnyckel för nödsänkning

Insexnyckel för nödsänkning



Skötselråd

Första tiden med din nya säng
En ny säng innebär en viss omställning för din kropp. Sängen är ut-

formad för att tryckavlasta och forma sig efter kroppen, vilket inne-

bär att stoppningsmaterialet ändrar sig efter hand som du använder 

sängen. Det är som det ska vara! Under de första veckorna kan du 

uppleva att sängen känns varm. Detta kan bero på att kroppen får 

bättre tryckavlastning än tidigare, det stimulerar blodcirkulationen. 

Efter några veckor bör temperaturen återgå till det normala. En ny 

säng innebär också att muskler och leder måste anpassa sig. Ibland 

kan man känna sig trött i ryggen, eller till och med ha lite ont, de 

första veckorna. 

Rengöring och vädring
Dammsug din madrass regelbundet med hjälp av ett möbelmun-

stycke. Det bidrar till att hålla sängen ren och kvalstren borta. Också 

bäddmadrassen bör rengöras och vädras med jämna mellanrum. 

Om vädret inte tillåter att du hänger ut bäddmadrassen kan du bara 

låta sängen stå obäddad ett tag för att öka luftgenomströmningen. 

Skydda gärna med ett bäddmadrasskydd från Viking för bästa pass-

form och komfort. 

Skötsel bäddmadrass
Ta väl hand om din bäddmadrass – det gör mycket för sängens 

komfort och livslängd. Eftersom madrassen formar sig efter an-

vändningen bör du vända på den regelbundet. Då tillförs ny luft 

mellan madrassens olika lager, vilket gör att bäddmadrassen får 

tillbaka en del av sin volym och håller längre. En gång i halvåret bör 

bäddmadrassen även vridas 180°, från fot till huvudända, för en 

jämnare tryckfördelning. Skydda gärna med ett bäddmadrasskydd 

från Viking för bästa passform och komfort.
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Vändbar kassett
Resårmadrassen i din ställbara säng är utformad som en vändbar 

kassett. Genom att vrida den 180° från fot till huvudända får du  

en jämnare tryckfördelning och madrassen behåller sin passform.  

Enligt samma princip bör madrassen även vändas så att undersidan 

hamnar uppåt. Åtgärderna bör göras med jämna intervaller, gärna 

en gång i halvåret.

Fläckborttagning
Om sängen blir smutsig kan den rengöras med hjälp av skumtvätt. 

Det är viktigt att du inte använder något annat. Om du är osäker på 

vad du ska välja – fråga din återförsäljare.

 

Efterdragning
Efterdra hörnbeslagen samt skruvarna i sängens ben eller medar  

efter några veckor och se sedan över dem årligen. Om sängen börjar 

knarra kan det bero på att benen inte är ordentligt åtskruvade. En 

ställbar säng kan också påverkas av luftfuktighet och temperatur. 

Smörjning
Din ställbara säng har ett flertal rörliga delar som bör smörjas regel-

bundet, för att undvika missljud. Använd en olja med god vidhäftning 

(ej silikonbaserad). Om du är osäker på vad du ska välja – fråga din 

återförsäljare.

Batterier
TD3-motorn i din ställbara säng är utrustad med ett batteri av typen  

9V 6LR61 (för nödsänkning), som finns att köpa i dagligvaruhan-

deln.   TD4-motorn är försedd med en ”vev” varför inga batterier för 

nödsänkning krävs.
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Felsökning

Strömavbrott
Om det inträffar ett strömavbrott och sängen därmed ”fastnar” i en 

position kan du använda dig av en så kallad nödsänkning. Denna  

genomförs med hjälp av bifogad insexnyckel för TD4. Nyckeln 

monteras i avsett hål på undersidan av motorn och används däref-

ter som vev. Det finns ett hål för fotände och ett för huvudände. 

För TD3 behöver du hålla inne knapp för nödsänkning på motorns 

sida (se illustrationen på sidan 5). Tänk på att byta batteriet i motorn 

efteråt eftersom det laddas ur. 

Driftstopp
Om du har problem att höja eller sänka sängen i sin helhet, eller 

någon av punkterna rygg eller fot, gör så här: Kontrollera att alla 

sladdar är anslutna till eluttaget och att det är ström i kontakten. Om 

dubbelsängen består av två separata sängar med varsin handkon-

troll – prova gärna att byta handkontroll för att säkerställa att det 

inte är fel på kontrollen. Har du tillgång till smartphone/surfplatta 

kan du prova att ansluta via denna enhet, (se beskrivning om detta 

på sidan 5). Om inget av detta hjälper – kontakta din återförsäljare 

för service. 

Belysning
Om belysningen under sängen inte fungerar, testa eventuellt med 

en annan handkontroll. Om åtgärderna inte hjälper – kontakta din 

återförsäljare.

  

Styrning med smartphone och läsplatta
Om styrningen med din smartphone eller läsplatta inte fungerar, 

börja med att uppdatera appen. 

Om du inte lyckas avhjälpa felet på egen hand – kontakta din åter-

försäljare!
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25 års ram- och fjäderbrottsgaranti.
5 års motorgaranti.

När man bygger, monterar och testar varje säng in i minsta detalj,  

ja då vågar man också lova att sängen håller. Därför lämnar vi på  

Viking 25 års garanti mot ram- och fjäderbrott, samt 5 års garanti  

på motorer till ställbara sängar. Garantin omfattar inte själva stoppnings-

materialet. 

Garantiomfattning
• Garantin gäller enbart för brott på fjädersystem eller träram.

• Garantin gäller ej för slitage eller annan åverkan på tyg, stoppning, 

bäddmadrass eller ribbor.

• Garantianspråk skall framföras till inköpsstället.

• Garantibevis och inköpskvitto skall uppvisas vid reklamationstillfället. 

• Viking Beds of Sweden äger rätt att avgöra huruvida ett ram- eller  

fjäderbrott är orsakat av material, produktionsfel eller yttre påverkan. 

• Viking Beds of Sweden förbehåller sig rätten att ersätta med likvärdig 

produkt om den reklamerade produkten utgått ur sortimentet.



Flex and DuoFlex adjustable beds
Your new adjustable bed 

model is the Flex or DuoFlex, 

which means the bed has a 

two-motor system allowing 

continuous adjustment of the 

back- and footrests. You can 

easily control the motor with a 

handheld remote. You can also 

control it from an app on your 

smartphone or tablet. The 

app “Bed Control” is available 

for download from App Store or Google Play for either Apple or 

Android systems. Read the instructions before using your bed for 

the first time. It is very important that you do not sit on the bed’s 

back- or footrest when it is in a raised position. 

  Your adjustable bed has been developed to lie in, and children 

should not play or jump on the bed. The manufacturer’s 

responsibility is suspended if the bed is subjected to any use 

other than the intended. The same applies in the case of tampering 

or repairs made by unauthorised personnel. 

How to set the bed/connect a Bluetooth® connection
1 The hand control and the engine are already preprogrammed at delivery. If you 

need to reinstall your handset again, keep in mind that a new deployment should 

be done with the bed in the folded down position. Several devices can be con-

nected to the engine via Bluetooth®. See the following instructions:

1. Plug in your handset
Connect the motor to the mains via the power cord. Now the engine will be in 

switch mode for 3 minutes and the lamp under the bed will flash to indicate this.

  Take your LINAK remote control and simultaneously press the two upper but-

tons. Now the lamp under the bed will give a long blink indicating that the hand-

set and the motor are paired. The engine continues to be in switch mode and it is 

possible to connect more controls using the same procedure as above. Note: You 

must wait five seconds after pairing handset 1 until you can connect handset 2. To 

end the switching mode - press any key on a handset already connected.
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Engine, seen from the side

TD 4 Standard Plus

Bed lamp

Engine, seen from the side Bed lamp

TD 4 Advanced Plus

Engine, seen from the side Bed lamp

TD 3 

2. Connect your smartphone/tablet
Connect the motor to the mains via the power cord. Now the engine will 

be in switch mode for 3 minutes and the lamp under the bed will flash to 

indicate this.

   Enable Bluetooth® on your smartphone/tablet. Open the ”Bed Control” 

app and a ”nearby beds” list is displayed. Select your bed/engine. The app’s 

list will now prompt to connect, select connection. Smartphone/tablet and 

engine are now parked. The app will now show the maneuvering page. The 

Bluetooth® connection mode will stop as soon as the phone is connected. 

Note: We recommend that you connect the handset first and then to the 

smartphone/tablet to avoid disconnecting the power.

Remote control

Lighting, on/off

Head- an footrest down

Head- an footrest up
Up

Down

When using the two handheld engine (remote and/or smartphone/tablet 
device), wait 5 seconds between the use of handset 1 and handset 2.

Should the lamp on the bed not start blinking when connecting it to bed, un-
plug it, wait 10 minutes before reconnecting.

Socket for power cord

Socket for power cord

Socket for power cord Emergency Reduction Button
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Allen for emergency lowering



Product care guide 

The first few weeks with your new bed 

A new bed involves a bit of a readjustment for your body. The bed is 

designed to relieve pressure and adapt to your body, which means 

that the filling material adjusts as you use the bed. As it should do! 

For the first few weeks, the bed may feel warm to you. This may 

be because your body is getting better pressure relief, stimulating 

blood circulation. After a few weeks, the temperature should return 

to normal. A new bed also means that muscles and ligaments have to 

adapt as well. At times you may experience tiredness in your back, or 

even a little discomfort, but only in the first weeks. 

Cleaning and airing 
Vacuum your mattress regularly using an upholstery attachment. This 

helps keep the bed clean and free of mites. Your top mattress should 

also be cleaned and aired regularly. If the weather does not permit 

hanging it outdoors, you can just let the bed remain unmade for a 

while to improve ventilation. We recommend the Viking top mattress 

for the best fit and comfort. 

Caring for your top mattress 
Take good care of your top mattress – it goes a long way to ensuring 

your comfort and extending the life of the bed. The mattress adapts 

as you use it, which is why you should turn it regularly. This introduces 

fresh air between the mattress layers, allowing the top mattress to  

retain volume and last longer. Once every six months, the top mattress 

should also be turned 180° from head to foot for more even distribution 

of pressure. We recommend the Viking top mattress protection cover 

for the best fit and comfort. 
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Reversible spring mattress 
The spring mattress of your adjustable bed is designed to be a re-

versible unit. By turning it 180° from head to foot, you obtain a more 

even distribution of pressure, and the mattress retains its firmness. 

For the same reason, the mattress should also be turned over.  

These steps should be taken at regular intervals, preferably every  

six months.

 

Stain removal 
If necessary, the bed can be cleaned with a foaming fabric cleaner. It 

is important to not use anything else. If you are unsure what to choo-

se, ask your retailer. 

Tightening 
Tighten the corner fittings and screws to the bed’s legs and skid legs 

after a few weeks and check them annually. If the bed starts to creak, 

it may be because the legs are not sufficiently tightened. An adjustable 

bed can also be affected by humidity and temperature. 

Lubricating 

Your adjustable bed has a number of movable parts that should be 

regularly oiled in order to keep them silent. Use an oil with adhesive 

properties (not one that is silicone-based). If you are unsure which  

to choose, ask your retailer. 

Batteries 
The TD3 engine in your adjustable bed is equipped with a battery of 

the type 9V 6LR61 (for Emergency Reduction), available for purcha-

se in the grocery store. The TD4 engine is fitted with a ”crank”, so no 

batteries for emergency cuts are required.
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Problem solving 

Power failure
If a power failure occurs and the bed is “stuck” in one position, you 

can use a so-called emergency cut. This carried out using the enclo-

sed hexagon key for TD4. The key is mounted in a designated hole 

on the underside of the engine and is then used as a crank. There is 

a footing hole and one for the head end.

For TD3, you need to hold down the engine’s emergency lowering 

button (see illustration on page 5). Be sure to replace the battery in 

the engine afterwards as it is discharged.

Downtime
If you have trouble raising or lowering the bed in its entirety, or any 

of the back or foot points, do the following: Make sure all wires are 

connected to the power outlet and that there is power in the con-

nector. If the double bed consists of two separate beds with each 

hand control - please try changing the hand control to ensure that 

the control is not wrong. If you have access to a smartphone/tablet, 

try connecting via this device (see description on page 5). If none of 

this helps - contact your dealer for service.

Lighting 
If the lighting under the bed is not working, try using another remo-

te. If this does not help, contact your retailer. 

Control via smartphone and tablet 
If the control from your smartphone or tablet is not working, start  

by updating the app. If you are not able to solve the problem on your 

own, contact your retailer. 
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25-year warranty on frames and springs 
5-year motor warranty 

Building, assembling and testing every bed down to the tiniest 

detail allows us to guarantee that it’s going to last. That’s why 

Viking Beds is able to offer a 25-year warranty on the frame 

and springs as well as a 5-year warranty on the motors on 

adjustable beds. The warranty does not include filler material. 

Warranty coverage 

• The warranty applies solely to damage to the spring systems  

or the wooden frame. 

• The warranty does not cover wear and tear or damage to the 

fabric, filling, top mattress or slats. 

• Warranty claims shall be submitted to the place of purchase. 

• Proof of warranty and purchase (the warranty and purchase 

receipt) shall be submitted upon return. 

• Viking Beds of Sweden retains the right to determine whether 

damage to a frame or spring is caused by faulty material or 

manufacturing or external force. 

• Viking Beds of Sweden retains the right to replace the retur-

ned product with an equivalent if it is no longer in our range of 

products.
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Viking Beds of Sweden

Panelvägen 10, 574 73 Landsbro 

Tel. +46 (0)383-608 60

info@vikingbeds.se         

vikingbeds.se

vikingbeds.com

Sänghantverkare/Viking Bed Master Craftsmen/Bettenhersteller/Ambachtslieden


