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добре дошли!

благодарим ви, че избрахте продукт TEMPUR®.
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TEMPUR ARC™ Bed range 

Ръководство за сглобяване на външни рамки
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добри дошли в нашето ръководство за сглобяване! 

това са легла TEMPUR ®, външни рамки с табли зад главата. независимо от избора ви 
на табла зад главата, размерът на леглото или неговия вид, сглобяването на външните 
рамки е едно и също във всички случаи.

TEMPUR® FORM

TEMPUR® VERTICAL

TEMPUR® SENSORY

TEMPUR® QUILTED

TEMPUR® VECTRA 

TEMPUR® LUXURY
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внИМанИе
Инструкциите за сглобяване трябва да се спазват стриктно, така че системата 
на леглото да се монтира успешно, безопасно и да се минимизира рискът от 
телесни наранявания и повреда на продукта.

Минимум двама човека са необходими за сглобяване на продукта.

отворете опаковката внимателно, така че да не повредите продукта и 
неговите части. Изхвърлете опаковката безопасно и по възможно най-
устойчивия за вашия район начин.
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списък на компонентите 

Проверете всички компоненти всички средства и инструменти, необходими за 
сглобяване на продукта, идват с продукта:

4 броя конуси, 4 броя детайли за краката, 
4 броя филцови подложки

1 брой табла зад главата 2 броя странични 
панели

1 панел от страната за краката
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Продуктови изключения: табла Luxury

в случай че имате табла TEMPUR ® LUXURY, тя има допълнителен компонент, 
допълнителен панел на таблата.
TEMPUR ® LUXURY ще стои на пода. допълнителният панел е прикрепен 
фабрично върху таблата зад главата.
 той се движи на релси нагоре и надолу в правилната позиция според 
височината на краката.
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стъпки при сглобяването

1. Свързване на конусите с краката
свързване на конусите с детайлите на краката. 
завинтете краката в конусите. Уверете се, че са 
фиксирани здраво.

2. Следвайте иконите на ъгловите 
конектори
следвайте графичните икони откъм 
главата и краката върху ъгловите 
конектори. трябва да съедините ъглите 
със съответните икони върху тях, крак с 
крак и глава с глава. следвайте посоката 
на иконите; те трябва да са нагоре, както 
е показано на чертежа.
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3. Подреждане на частите на леглото
Разположете частите на външната рамка като конекторите са с лице нагоре.
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4. Свързване на един страничен панел с таблата
Поставете един страничен панел в ъгловия конектор на таблата. 
Фиксирайте панела, като поставите един крак в ъгловия 
конектор. натиснете крака, не е необходимо да усуквате 
краката. когато след това рамката на леглото ще бъде вдигната 
в изправена позиция, те ще бъдат фиксирани здраво.

5. Свързване на втори страничен панел с таблата
свържете втория страничен панел с ъгловия  
конектор на таблата и го фиксирайте с друг крак.

внИМанИе
внимавайте да не поставите пръстите си 
между ъгловите съединения, нито между 
конуса на леглото и ъгловия конектор при 
прикачване на крака.
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единият човек стои в ъгъла от страната 
за краката, а другият човек стои в 
отсрещния ъгъл, както е показано 
със стрелки на чертежа. добавете 
страната за краката, като свържете 
ъглите на панела на страната за краката 
в ъгловите конектори на страничния 
панел. направете го плавно, в синхрон и 
едновременно.

един човек стои от една страна на рамката 
на леглото до страната за главата, а друг 
стои на отсрещната страна. дръжте с една 
ръка таблата, а с другата ръка - страничния 
панел, следвайте стрелките на чертежа за 
позициите на ръцете. завъртете леглото до 
хоризонталната му позиция. ако има малко 
място в помещението, можете да вдигнете 
страната откъм главата, като в същото 
време завъртите рамката, по този начин се 
спестява пространство.

6. Обръщане на леглото в хоризонтална позиция

7. Добавяне на панел към страната на краката
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8. Фиксиране на долната страна с краката
единият човек е в ъгъла от страната за краката, а другият човек стои в отсрещния 
ъгъл, както е показано със стрелки на чертежа. Фиксирайте панела на страната 
за краката, като поставите краката във всеки ъглов конектор и ги натиснете. не е 
необходимо да усуквате, теглото на конструкцията на леглото ще фиксира краката 
в крайната позиция. за да се уверите, че краката са фиксирани здраво, можете 
да вдигнете леко леглото от предния и задния ъгъл, с не повече от 10 cm, и да го 
оставете да падне на пода поради собственото му тегло. 

внИМанИе
По време на монтажа дръжте краката си на 
безопасно разстояние от рамката на леглото.

внИМанИе
Уверете се, че конусът на крака е 
напълно във вътрешността на ъгловия 
конектор.
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TEMPUR ARC™ Static Slatted 

Ръководство за сглобяване на статична(и) вътрешна(и) рамка(и) с ламели
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внИМанИе
Инструкциите за сглобяване трябва да се спазват стриктно, така че системата 
на леглото да се монтира успешно, безопасно и да се минимизира рискът от 
телесни наранявания и повреда на продукта.

Минимум двама човека са необходими за сглобяване на продукта.

отворете опаковката внимателно, така че да не повредите продукта и 
неговите части. Изхвърлете опаковката безопасно и по възможно най-
устойчивия за вашия район начин.
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компонент(и)

Имате 1 вътрешна рамка, ако размерите на леглото са 90x200; 100x200; 140x200 cm.
Имате 2 вътрешни рамки, ако размерите на леглото са 150x200; 160x200; 180x200 cm.
По посоката на рамката има тънки ленти на ламелите от страната за главата.

край откъм 
главата

край откъм 
краката
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отстраняване на транспортните ограничители

отстранете 4 броя бели пластмасови ограничители от страната за главата и 
от страната за краката.
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внИМанИе
Рамката трябва да се повдигне 
и носи от двама човека, като 
се държи откъм долните 
опорни рамки.

ПРедУПРеЖденИе
докато монтирате 
рамката(ите), внимавайте 
пръстите ви да не попаднат 
между външната и 
вътрешната рамка.

внИМанИе
внимавайте да не носите рамката, като я 
държите само в средата на ламелите, те 
може да изпаднат или да се повредят.



19

1

2 2

1

двама човека трябва да повдигнат рамката хоризонтално, като и двамата трябва 
да държат рамката от по-дългите противоположни страни, откъм долната опорна 
страна. Повдигнете страната за главата на рамката върху металния поддържащ 
ъгъл на таблата за главата. тъй като страната за главата на рамката е поставена, тя 
вече не е толкова тежка и вече може да поставите ръцете си върху горната част 
на рамката, върху ламелите. Пуснете другия край на рамката бавно и внимателно 
върху края откъм краката.

Поставяне на единична статична вътрешна рамка с ламели
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двама човека трябва да вземат една рамка и да я завъртят странично. единият 
човек повдига рамката от страната за главата, а другият - от страната за краката. 
дръжте рамката от по-дългата страна на опорната рамка. Поставете рамката 
странично (вътрешната страна да е обърната надолу) вътре във външната 
рамка. Монтирайте първо страната за главата на рамката върху металния ъгъл 
на таблата за главата, а след това другата страна върху страната за краката 
на леглото. вдигнете ръцете си върху горната част на рамката, дръжте откъм 
ламелите. Пуснете рамката бавно и внимателно странично в хоризонтална 
позиция. 

Поставяне на две статични вътрешни рамки с ламели
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добавете другата рамка по същия начин.
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двама човека поставят матрака на място. Марката TEMPUR® трябва да се намира 
на предния ляв ъгъл на леглото.

Поставяне на матрака
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TEMPUR ARC™ Static Disc

Ръководство за сглобяване на статична(и) вътрешна(и) рамка(и)
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внИМанИе
Инструкциите за сглобяване трябва да се спазват стриктно, така че системата 
на леглото да се монтира успешно, безопасно и да се минимизира рискът от 
телесни наранявания и повреда на продукта.

Минимум двама човека са необходими за сглобяване на продукта.

отворете опаковката внимателно, така че да не повредите продукта и 
неговите части. Изхвърлете опаковката безопасно и по възможно най-
устойчивия за вашия район начин.
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компонент(и)

Имате 1 вътрешна рамка, ако размерите на леглото са 90x200 cm; 90x210 cm; 100x200 cm; 
100x210 cm; 140x200 cm или 140x210 cm.
Имате 2 вътрешни рамки, в случай че леглото е с размери 150x200 cm; 150x210 cm; 
160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm или 180x210 cm.

По посоката на рамката имате светлосиви дискове от страната за главата.

край откъм 
главата

край откъм 
краката
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отстраняване на транспортните ограничители

отстранете 4 броя бели пластмасови ограничители от страната за главата и от 
страната за краката, като ги срежете.
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внИМанИе
Рамката трябва да се повдигне 
и носи от двама човека, като 
се държи откъм долните 
опорни рамки.

ПРедУПРеЖденИе
докато монтирате 
рамката(ите), внимавайте 
пръстите ви да не попаднат 
между външната и 
вътрешната рамка.

внИМанИе
внимавайте да не носите рамката, като 
я държите само в средата на ламелите 
или дисковете, те може да изпаднат или 
да бъдат повредени.
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1

Поставяне на единична статична вътрешна рамка с диск

двама човека трябва да повдигнат рамката хоризонтално, като и двамата трябва 
да държат рамката от по-дългите противоположни страни, откъм долната опорна 
страна. Повдигнете страната за главата на рамката върху металния поддържащ 
ъгъл на таблата за главата. тъй като страната за главата на рамката е поставена, 
тя вече не е тежка и вече може да поставите ръцете си върху горната част на 
рамката, между дисковете и върху ламелите. Избягвайте да хващате грубо 
дисковете, тъй като те могат да изпадната или да бъдат повредени. Пуснете другия 
край на рамката бавно и внимателно върху края откъм краката.
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Поставяне на две статични вътрешни рамки с дискове

двама човека трябва да вземат една рамка и да я завъртят странично. единият 
човек повдига рамката от страната за главата, а другият - от страната за краката. 
дръжте рамката от по-дългата страна на опорната рамка. Поставете рамката 
странично (вътрешната страна да е обърната надолу) вътре във външната рамка. 
Монтирайте първо страната за главата на рамката върху металния ъгъл на таблата 
за главата, а след това другата страна върху страната за краката на леглото. 
вдигнете ръцете си върху горната част на рамката, дръжте откъм ламелите между 
дисковете. Избягвайте да държите само дисковете, тъй като те могат да изпаднат 
или да бъдат повредени. Пуснете бавно рамката странично в хоризонтална 
позиция, като в същото време трябва да повдигнете страната откъм главата, така 
че дисковете да не се счупят. 
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добавете другата рамка по същия начин.
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двама човека поставят матрака на място. Марката TEMPUR® трябва да се 
намира на предния ляв ъгъл на леглото.

Поставяне на матрака
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TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Ръководство за сглобяване на регулируема(и) 
вътрешна(и) рамка(и) от ламели
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внИМанИе
Инструкциите за сглобяване трябва да се спазват стриктно, така че системата 
на леглото да се монтира успешно, безопасно и да се минимизира рискът от 
телесни наранявания и повреда на продукта.

Минимум двама човека са необходими за сглобяване на продукта.

отворете опаковката внимателно, така че да не повредите продукта и 
неговите части. Изхвърлете опаковката безопасно и по възможно най-
устойчивия за вашия район начин.
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компоненти

Имате 1 вътрешна рамка, 
ако размерите на леглото са 
90x200; 100x200; 140x200 cm.

Имате 2 вътрешни рамки, ако размерите на 
леглото са 150x200; 160x200; 180x200 cm.

По посоката на рамката има тънки ленти на ламелите от страната за главата.

1 x дистанционно управление 
с базови функции

2 x дистанционно управление 
с базови функции

1 x ограничител на матрака 2 x ограничител на матрака

1 x кабел 2 x кабела

край откъм 
главата

край откъм 
главата

край откъм 
краката

край откъм 
краката



35

отстраняване на конструктивната лента

отстранете конструктивната 
лента от двете страни на рамката, 
като я отрежете.

отстранете закрепващата връзка от кабела
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Мотор Entry

Прокарайте кабела около 
средния релеф. с помощта 
на релефа избягвате 
издърпването на щепсела на 
захранващия кабел от мотора 
и потенциална неизправност.

свържете края на захранващия 
кабел към електрическата 
мрежа на мотора.



37

ограничителят на матрака трябва да се прикачи върху опорната рамка като втората 
долна ламела е от страната за краката.
отстранете първата горна ламела, като я издърпате. Първо издърпайте ламелата от 
единия край и след това от другия край.
Поставете и издърпайте ограничителя на матрака до позицията му върху опорната 
рамка. Монтирайте отново ламелата на мястото й.

Монтаж на ограничителя на матрака
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внИМанИе
Рамката трябва да се 
повдигне и носи от двама 
човека, като се държи от 
долните опорни рамки, да 
се държи за неподвижните 
части.

ПРедУПРеЖденИе
докато монтирате 
рамката(ите), внимавайте 
пръстите ви да не попаднат 
между външната и 
вътрешната рамка.

внИМанИе
внимавайте да не носите рамката, като я 
държите само в средата на ламелите, те 
може да изпаднат или да се повредят.
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1

Поставяне на единична регулируема вътрешна рамка

Поставяне на единична регулируема вътрешна рамка
двама човека трябва да държат рамката от долните по-дълги страни, откъм 
неподвижната част. Повдигнете рамката хоризонтално.
Поставете страната за главата на рамката върху ъглите от страната за главата на 
основата на леглото.
след като тази част е на място, единият човек може да се премести откъм страната 
за краката на рамката и да държи рамката за ограничителя на матрака.
сега другият човек може бавно да пусне рамката.
Човекът, който държи откъм ограничителя на матрака, може бавно да пусне края 
на рамката върху страната за краката на леглото.
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2

1

2

Монтиране на първата рамка:
двама човека трябва да държат рамката за по-дългите й противоположни страни.
дръжте откъм долната неподвижна част на рамката и повдигнете рамката 
хоризонтално.
единият човек застава откъм външната рамка на леглото, а другият стъпва вътре в 
основата на леглото.
Поставете страната за главата на рамката върху ъглите и металния ъгъл на таблата 
за главата. след като тази част е на място, единият човек може да се премести 
откъм страната за краката и да държи рамката откъм ограничителя на матрака.
докато единият човек държи здраво ограничителя на матрака, другият вече може 
леко да пусне рамката.
след това човекът, който държи ограничителя на матрака, трябва бавно да пусне 
края на рамката върху основата на леглото от страната за краката.

Поставяне на две регулируеми вътрешни рамки
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Монтиране на втора рамка:
вдигнете рамката странично. По-дългата страна, която ще бъде вътрешна страна 
на основата на леглото, трябва да е обърната надолу.
дръжте откъм противоположните краища на рамката, откъм неподвижната й част.
Човекът, който стои от страната за главата, стъпва в основата на леглото.
Поставете страната за главата на вътрешната рамка върху металния ъгъл на 
таблата за главата, а другата страна - върху страната за краката на леглото.
Повдигнете и плъзнете леко вътрешния ъгъл на страната за главата на рамката 
за стабилизация. сега човекът вътре в основата на леглото може да излезе от 
рамката, като все още държи рамката. след като той излезе от основата на леглото, 
пуснете и леко плъзнете страната за главата на рамката на място.
когато страната за главата на рамката е почти на място, човекът от страната за 
краката хваща ограничителя на матрака. Човекът от страната за главата вече може 
да пусне рамката. Човекът от страната за главата, който държи ограничителя на 
матрака, вдига страната за краката на рамката и бавно пуска страната за краката 
върху основата на леглото.



42 43

1. включете кабела на мотора в контакта.
2. Индикаторът на мотора ще започне да мига с постоянна скорост и сега имате  

3 минути за сдвояване.
3. натиснете и задръжте горните два бутона на дистанционното управление за 

сдвояване и изчакайте, докато видите едно дълго светване - това е сигналът 
за успешно сдвояване. Можете да го проверите, като натиснете бутоните на 
дистанционното управление.

Моторът все още е в режим на сдвояване и можете да сдвоите друго 
дистанционно управление с мотора.

след сдвояване на първото дистанционно управление трябва да изчакате 
лампичката на мотора да мигне 5 пъти (5 секунди), преди да започнете да 
сдвоявате второто дистанционно управление.

ако използвате повече от едно дистанционно управление, трябва да изчакате  
5 секунди, преди да използвате друго дистанционно управление.

сдвояване на един мотор с едно дистанционно управление
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1. включете кабелите на моторите в електрически контакти.
2. светлините на моторите започват да мигат с постоянна скорост и сега имате 

3 минути за сдвояване.
3. натиснете и задръжте горните два бутона на дистанционното управление 

за сдвояване и изчакайте, докато видите дълго премигване на светлината на 
единия мотор – това е сигналът за успешно сдвояване. Можете да проверите 
сдвояването, като натиснете бутоните на дистанционното управление.

4. Проверете дали рамките работят едновременно, като натиснете бутоните  
на дистанционното управление.

сдвояване на два мотора с едно дистанционно управление

сдвояване на два мотора с две дистанционни управления

1. включете първия кабел на мотора в контакта и следвайте стъпките от раздела 
„сдвояване на един мотор с едно дистанционно управление“.

2. след като сдвоите първия мотор с дистанционното управление, включете 
кабела на втория мотор в контакта и вземете второто дистанционно 
управление, след което следвайте стъпките от раздела „сдвояване на един 
мотор с едно дистанционно управление“.

започване на друго сдвояване

за да започнете друго сдвояване, извадете кабела на мотора от контакта и 
изчакайте 1 минута, след което отново включете кабела в контакта. сега сте готови 
за режим на сдвояване.

за да го направите по-бързо, натиснете бутона за светлина на мотора на 
дистанционното управление, за да светне, и след това извадете кабела на мотора 
от контакта. Изчакайте, докато лампичката на мотора изгасне. след това включете 
отново кабела на мотора в контакта и вече сте готови за сдвояване.
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Entry дистанционни функции

Включване/изключване на подовата светлина

Вдигане 
на облегалката

Вдигане  
на поставката 

за крака

Вдигане 
на облегалката + 

поставката за крака

Сваляне на 
облегалката

Сваляне  
на поставката 
за крака

Сваляне 
на облегалката + 
поставката за крака



45

Поставяне на матрака

двама човека поставят матрака на място. Марката TEMPUR® трябва да се 
намира на предния ляв ъгъл на леглото.
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аварийно спускане

аварийното спускане е предназначено за спускане на леглото, ако възникне 
прекъсване на тока и леглото трябва да се премести в хоризонтално положение.

1. Изключете мотора от електрозахранването.
2. отстранете ламелите в средата на мотора за краката и страната на главата. 

Извадете ламелите от рамката, като ги издърпате.
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3. вземете шестоъгълния ключ отстрани на мотора, използвайте нещо, 
което имате у дома, като писалка, за да избутате ключа.

4. Под мотора, от страната на крака и главата, има две пролуки за механично 
спускане.

5. Поставете шестоъгълния ключ в празнината, едно след друго от двата края.
6. от страната на главата завъртете шестъгълния ключ обратно на часовниковата 

стрелка, а от страната на крака завъртете шестоъгълния ключ по часовниковата 
стрелка.

не използвайте 
електрическа отвертка 
за спускане, използвайте 
шестоъгълния ключ, 
приложен към мотора.

7. Поставете ламелите на рамката обратно.

важно е да завъртите ключа в правилната посока. завъртането на 
ключа в грешна посока може да повреди вътрешния шестоъгълник и да 
направи невъзможно механичното аварийно спускане.
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TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

Ръководство за сглобяване на регулируема(и) 
вътрешна(и) рамка(и) с дискове
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внИМанИе
Инструкциите за сглобяване трябва да се спазват стриктно, така че системата 
на леглото да се монтира успешно, безопасно и да се минимизира рискът от 
телесни наранявания и повреда на продукта.

Минимум двама човека са необходими за сглобяване на продукта.

отворете опаковката внимателно, така че да не повредите продукта и 
неговите части. Изхвърлете опаковката безопасно и по възможно най-
устойчивия за вашия район начин.
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компоненти

По посоката на рамката имате светлосиви дискове върху страната за главата на рамката.

Имате 1 вътрешна рамка, 
ако размерите на леглото 
са 90x200 cm; 90x210 cm; 
100x200 cm; 100x210 cm; 
140x200 cm или 140x210 cm.

Имате 2 вътрешни рамки, в случай че леглото е 
с размери 150x200 cm; 150x210 cm; 160x200 cm; 
160x210 cm; 180x200 cm или 180x210 cm.

2 x кабела
1 x адаптер

4 x кабела

2 x Първокласно дистанционно 
управление

край откъм 
главата

край откъм 
главата

край откъм 
краката

край откъм 
краката

2 x адаптер

1 x ограничител на матрака 2 x ограничител на матрака

1 x Първокласно дистанционно 
управление
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отстраняване на конструктивната лента

отстранете конструктивната 
лента от двете страни на рамката, 
като я отрежете.

отстранете закрепващата връзка от кабела



52 53

Мотор Premium

Прокарайте кабела около 
средния релеф. с помощта на 
релефа избягвате издърпването 
на щепсела на захранващия 
кабел от мотора и потенциална.

свържете правилния край на 
щепсела към електрическата 
мрежа на мотора и поставете 
другия край в адаптера.
Поставете другия щепсел в 
адаптера.
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ограничителят на матрака трябва да се прикачи върху опорната рамка, под 
ламелите, от страната за краката.
отстранете първата ламела с дискове като я издърпате. Първо издърпайте ламелата 
от единия край и след това от другия край.
Поставете и издърпайте ограничителя на матрака до позицията му върху опорната 
рамка. Монтирайте отново ламелата на мястото й.

Монтаж на ограничителя на матрака
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внИМанИе
Рамката трябва да се 
повдигне и носи от двама 
човека, като се държи 
от долните опорни 
рамки, да се държи за 
неподвижните части.

ПРедУПРеЖденИе
докато монтирате 
рамката(ите), внимавайте 
пръстите ви да не попаднат 
между външната и 
вътрешната рамка.

внИМанИе
внимавайте да не носите рамката, като 
я държите само в средата на ламелите 
или дисковете, те може да изпаднат или 
да бъдат повредени.
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1

2 2

1

двама човека трябва да държат рамката от долните по-дълги страни, прикачена 
към неподвижната част. Повдигнете рамката хоризонтално.
Поставете страната за главата на рамката върху ъглите от страната за главата на 
основата на леглото
след като тази част е на място, единият човек може да се премести откъм страната 
за краката на рамката и да държи рамката за ограничителя на матрака.
сега другият човек може бавно да пусне рамката.
Човекът, който държи откъм ограничителя на матрака, може бавно да пусне края на 
рамката върху основата на леглото от страната за краката.

Поставяне на единична регулируема вътрешна рамка
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1

2

1

2

Монтиране на първата рамка:
двама човека трябва да държат рамката за по-дългите й противоположни страни.
дръжте откъм долната неподвижна част на рамката и повдигнете рамката 
хоризонтално.
единият човек трябва да стои откъм външната рамка на леглото, а другият да 
стъпи вътре в основата на леглото. Поставете страната за главата на рамката върху 
ъглите и металния ъгъл на таблата за главата.
след като тази част е на място, единият човек може да се премести откъм страната 
за краката и да държи рамката откъм ограничителя на матрака.
докато единият човек държи здраво ограничителя на матрака, другият вече може 
леко да пусне рамката.
след това човекът, който държи откъм ограничителя на матрака, трябва бавно да 
пусне края на рамката върху основата на леглото от страната за краката.

Поставяне на две регулируеми вътрешни рамки
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Монтиране на втора рамка:
вдигнете рамката странично. По-дългата страна на рамката, която ще бъде върху 
вътрешната страна на основата на леглото, трябва да е обърната надолу.
дръжте откъм противоположните краища на рамката, откъм неподвижната част 
на рамката. Човекът, който стои от страната за главата, стъпва в основата на 
леглото. Поставете страната за главата на вътрешната рамка върху металния ъгъл 
на таблата за главата, а другата страна - върху страната за краката на леглото.
Повдигнете и плъзнете леко вътрешния ъгъл на страната за главата на рамката 
за стабилизация. сега човекът вътре в основата на леглото може да излезе от 
рамката, като все още държи рамката.
след като той излезе от основата на рамката, пуснете и леко плъзнете страната 
за главата на рамката на място. когато страната за главата на рамката е почти на 
място, човекът от страната за краката хваща ограничителя на матрака. Човекът от 
страната за главата вече може да пусне рамката. Човекът от страната за главата, 
който държи ограничителя на матрака, вдига страната за краката на рамката и 
бавно пуска страната за краката.
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1. включете кабела на мотора в контакта.
2. Индикаторът на мотора ще започне да мига с постоянна скорост и сега имате  

3 минути за сдвояване.
3. натиснете и задръжте горните два бутона на дистанционното управление за 

сдвояване и изчакайте, докато видите едно дълго светване - това е сигналът 
за успешно сдвояване. Можете да го проверите, като натиснете бутоните на 
дистанционното управление.

Моторът все още е в режим на сдвояване и можете да сдвоите друго 
дистанционно управление с мотора.

след сдвояване на първото дистанционно управление трябва да изчакате 
лампичката на мотора да мигне 5 пъти (5 секунди), преди да започнете да 
сдвоявате второто дистанционно управление.

ако използвате повече от едно дистанционно управление, трябва да изчакате  
5 секунди, преди да използвате друго дистанционно управление.

сдвояване на един мотор с едно дистанционно управление
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1. включете кабелите на моторите в електрически контакти.
2. светлините на моторите започват да мигат с постоянна скорост и сега имате 

3 минути за сдвояване.
3. натиснете и задръжте горните два бутона на дистанционното управление 

за сдвояване и изчакайте, докато видите дълго премигване на светлината на 
единия мотор – това е сигналът за успешно сдвояване. Можете да проверите 
сдвояването, като натиснете бутоните на дистанционното управление.

4. Проверете дали рамките работят едновременно, като натиснете бутоните  
на дистанционното управление.

сдвояване на два мотора с едно дистанционно управление

сдвояване на два мотора с две дистанционни управления

1. включете първия кабел на мотора в контакта и следвайте стъпките от раздела 
„сдвояване на един мотор с едно дистанционно управление“.

2. след като сдвоите първия мотор с дистанционното управление, включете 
кабела на втория мотор в контакта и вземете второто дистанционно 
управление, след което следвайте стъпките от раздела „сдвояване на един 
мотор с едно дистанционно управление“.

започване на друго сдвояване

за да започнете друго сдвояване, извадете кабела на мотора от контакта и 
изчакайте 1 минута, след което отново включете кабела в контакта. сега сте готови 
за режим на сдвояване.

за да го направите по-бързо, натиснете бутона за светлина на мотора на 
дистанционното управление, за да светне, и след това извадете кабела на мотора 
от контакта. Изчакайте, докато лампичката на мотора изгасне. след това включете 
отново кабела на мотора в контакта и вече сте готови за сдвояване.
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Premium дистанционни функции

Сваляне на  
облегалката

Сваляне на поставката 
за крака

Запаметяване на 
позиция

За да запаметите 
позицията, натиснете 
бутона за запаметяване 
на дистанционното 
управление за 10 секунди. 
Позицията вече е 
запаметена в мотора.
За да използвате 
функцията, просто 
натиснете бутона веднъж 
и той се премества във 
вашата запаметена 
позиция. Не задържайте 
бутона, необходимо е 
само едно натискане, за да 
се премести в позицията.
Ако искате да запаметите 
нова позиция, просто 
повторете процеса 
на запаметяване на 
позицията.

Вдигане на 
облегалката 

Вдигане на поставката 
за крака 

Позиция с нулева 
гравитация

За да използвате 
функцията за нулева 

гравитация, просто 
натиснете бутона веднъж 

и той се премества на 
позиция.

Не е необходимо да 
задържате бутона.

 Включване/изключване на подовата светлина
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Поставяне на матрака

двама човека поставят матрака на място. Марката TEMPUR® трябва да се намира 
на предния ляв ъгъл на леглото.
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аварийно спускане

аварийното спускане е предназначено за спускане на леглото, ако възникне 
прекъсване на тока и леглото трябва да се премести в хоризонтално положение.

1. Изключете мотора от електрозахранването.
2. отстранете ламелите в средата на мотора за краката и страната на главата. 

Извадете ламелите от рамката, като ги издърпате.
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3. вземете шестоъгълния ключ отстрани на мотора, използвайте нещо, 
което имате у дома, като писалка, за да избутате ключа.

4. Под мотора, от страната на крака и главата, има две пролуки за механично 
спускане.

5. Поставете шестоъгълния ключ в празнината, едно след друго от двата края.
6. от страната на главата завъртете шестъгълния ключ обратно на часовниковата 

стрелка, а от страната на крака завъртете шестоъгълния ключ по часовниковата 
стрелка.

не използвайте 
електрическа отвертка 
за спускане, използвайте 
шестоъгълния ключ, 
приложен към мотора.

7. Поставете ламелите на рамката обратно.

важно е да завъртите ключа в правилната посока. завъртането на 
ключа в грешна посока може да повреди вътрешния шестоъгълник и да 
направи невъзможно механичното аварийно спускане.


