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vítejte!

děkujeme, že jste si vybrali produkt značky TEMPUR®.
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TEMPUR ARC™ Bed range 

Průvodce montáží vnějších rámů
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vítejte v průvodci montáží! 

Zde naleznete postele a vnější rámy s čelyTEMPUR ARC ™. Montáž vnějších rámů je ve všech 
případech stejná, bez ohledu na to, jaké zvolíte čelo, velikost nebo typ postele.

TEMPUR® FoRM

TEMPUR® vERTICAL

TEMPUR® SEnSoRY

TEMPUR® QUILTEd

TEMPUR® vECTRA 

TEMPUR® LUXURY
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PoZoR
Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika 
zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.

výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách. 

Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. obal 
zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.
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Seznam součástí

Zkontrolujte všechny součásti. všechny prostředky a nástroje potřebné pro montáž 
produktu jsou dodávány s produktem:

4 x kužely; 4 x detaily nohou; 4 x plstěné podložky

1 x čelo postele 2 x boční panely

1 x nožní panel
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výjimky produktu: Čelo postele Luxury

Přídavný komponent do čela posteleTEMPUR ® LUXURY  v případě, že máte čelo 
postele TEMPUR ® LUXURY, je zde přídavný komponent – přídavný panel do čela. 
TEMPUR ® LUXURY bude stát na podlaze. Přídavný panel je připevněn na čelo postele 
ve výrobě. 

Pohybuje se po kolejnicích nahoru a dolů do správné polohy podle výšky nohou.
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Montážní kroky

1. Spojení kuželů s nohami
Spojte kužely s detaily nohou. našroubujte nohy do 
kuželů. Ujistěte se, že jsou pevně upevněny.

2. Postupujte podle ikon na rohových 
konektorech
Postupujte podle grafických ikon hlavy 
a nohou na rohových konektorech. 
Musíte propojit rohy, aby si ikony na 
nich odpovídaly – nohy s nohami 
a hlavu s hlavou. Postupujte podle 
směru ikon; musí být vzpřímené, jak je 
znázorněno na obrázku.
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3. Uspořádání součástí postele
Položte všechny vnější části rámu na podlahu, konektory směrem vzhůru.
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4. Spojení jedné bočnice s čelem postele
Umístěte jeden boční panel do rohového konektoru čela. Upevněte 
panel tak, že jednu nohu umístíte do rohového konektoru. nohu 
zatlačte, není třeba s ní otáčet. Když bude rám postele poté zvednut 
do vzpřímené polohy, budou pevně upevněny.

5. Spojení druhého bočního panelu s čelem postele
Připojte druhý boční panel k rohovému konektoru  
čela a upevněte jej další nohou.

PoZoR
dejte pozor, abyste si při připevňování nohy 
nepřiskřípli prsty mezi kloub rohových prstů nebo 
mezi kužel nohy a rohový konektor.
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Jedna osoba stojí u jednoho rohu na 
straně u nohou a druhá osoba stojí u 
protějšího rohu, který je na obrázku 
znázorněn šipkami. Přidejte stranu nohou 
připojením obou rohů panelu strany u 
nohou do rohových konektorů bočního 
panelu. Chcete-li to udělat hladce, 
udělejte to v jednom rytmu a současně.

Jedna osoba stojí na jedné straně rámu 
postele u čela a druhá na opačné straně. 
Jednou rukou držte čelo postele a druhou 
rukou boční panel, řiďte se šipkami na 
nákresu pro polohu rukou. otočte postel do 
vodorovné polohy. Pokud je v místnosti málo 
místa, můžete při otáčení rámu zvednout 
stranu hlavy, a tím ušetřit místo.

6. Otočení lůžka do vodorovné polohy

7. Adding foot-end panel
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8. Upevnění strany u nohou pomocí noh
Jedna osoba stojí u jednoho rohu na straně u nohou a druhá osoba stojí u protějšího 
rohu, který je na obrázku znázorněn šipkami. Upevněte panel na straně u nohou tak, že 
umístíte nohy do každého rohového konektoru a zatlačíte je. není třeba s nimi otáčet, 
váha konstrukce postele zafixuje nohy do koncové polohy. Abyste se ujistili, že jsou 
nohy pevně upevněny, můžete postel z předních a zadních rohů mírně nadzvednout, 
ne více než o 10 cm, a nechat ji pod její tíhou spadnout na podlahu.

PoZoR
Při instalaci udržujte nohy v bezpečné 
vzdálenosti od rámu postele.

PoZoR
Ujistěte se, že nožní kužel je zcela 
uvnitř rohového konektoru
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TEMPUR ARC™ Static Slatted 

Průvodce montáží pevných vnitřních lamelových rámů
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PoZoR
Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika 
zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.

výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách. 

Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. obal 
zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.
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Komponent(y)

Máte 1 vnitřní rám, pokud je velikost vaší postele 90×200; 100×200; 140×200 cm.
Máte 2 vnitřní rámy v případě, že velikost vaší postele je 150×200; 160×200; 180×200 cm.
dodržujte směr rámu. na konci, který má být pod hlavou jsou na lamelách tenké pruhy.

Strana u 
hlavy

Strana u 
nohou
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odstranění přepravních držáků

odstraňte 4 kusy bílých plastových držáků na obou koncích u hlavy a nohou.
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PoZoR
Zvedejte a přenášejte rám ve 
dvou lidech tak, že jej budete 
držet za spodní nosné rámy.

vARování
Při montáži rámu (rámů) dejte 
pozor, abyste si nepřiskřípli 
prsty mezi vnějším a vnitřním 
rámem.

PoZoR
nepřenášejte rám tak, že jej budete držet 
pouze za střed lamel, mohou se uvolnit 
nebo poškodit.
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1

2 2

1

Zvedněte rám vodorovně ve dvou osobách, přičemž ho oba držte za spodní nosný 
rám na delších protilehlých stranách. Umístěte stranu rámu u hlavy na úhelník 
kovové podpěry. Po umístění strany rámu u hlavy již rám není tak těžký a můžete nyní 
přemístit ruce na horní část rámu, na lamely. nasaďte druhý konec rámu pomalu a 
opatrně na stranu u nohou.

Umístění jednoduchého pevného vnitřního lamelového 
rámu
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1

2 2

1

ve dvou lidech rám vezměte a otočte jej na stranu. Jedna osoba zvedá rám ze 
strany u hlavy a druhá ze strany u nohou. držte rám za jeho delší boční nosnou 
část. Umístěte rám po stranách (vnitřní strana směrem dolů) dovnitř vnějšího 
rámu. Umístěte nejdříve stranu rámu u hlavy na kovový úhel čela a pak stranu 
u nohou na stranu nohou postele. Přemístěte ruce na horní část rámu, držte se 
lamel. Rám spusťte pomalu a opatrně do vodorovné polohy. 

Umístění dvojitého pevného vnitřního lamelového rámu
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Stejným způsobem přidejte další rám.
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Umístěte matraci na místo ve dvou osobách. následujte logo TEMPUR®, které by 
mělo být umístěno v levém horním rohu postele.

Umístění matrace
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TEMPUR ARC™ Static disc

návod na montáž vnitřního rámu (vnitřních rámů) pevného disku



24 25

PoZoR
Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika 
zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.

výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách. 

Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. obal 
zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.
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Komponent(y)

Máte 1 vnitřní rám, pokud je velikost vaší postele 90×200 cm; 90×210 cm; 100×200 cm; 
100×210 cm; 140×200 cm nebo 140×210 cm.
Máte 2 vnitřní rámy v případě, že velikost vaší postele je 150×200 cm; 150×210 cm; 160×200 
cm; 160×210 cm; 180×200 cm nebo 180×210 cm.

Sledujte směr rámu, na straně u hlavy jsou světle šedivé disky.

Strana u 
hlavy

Strana u 
nohou
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odstranění přepravních držáků

odstraňte 4 kusy bílých plastových držáků na straně u hlavy a nohou odřezáním.
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PoZoR
Zvedejte a přenášejte rám ve 
dvou lidech tak, že jej budete 
držet za spodní nosné rámy.

vARování
Při montáži rámu (rámů) dejte 
pozor, abyste si nepřiskřípli 
prsty mezi vnějším a vnitřním 
rámem.

PoZoR
nepřenášejte rám tak, že jej budete držet 
pouze za střed lamel nebo disků, mohou 
se uvolnit nebo poškodit.
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1

2 2

1

Umístění vnitřních rámů jednoduchého pevného disku

Zvedněte rám vodorovně ve dvou osobách, přičemž ho oba držte za spodní nosný 
rám na delších protilehlých stranách. Umístěte stranu rámu u hlavy na úhelník kovové 
podpěry. Po umístění strany rámu u hlavy již není rám tak těžký a můžete nyní položit 
ruce na horní část rámu, mezi disky a na lamely. vyvarujte se uchopení disků, protože 
by se mohly uvolnit nebo poškodit. nasaďte druhý konec rámu pomalu a opatrně na 
stranu u nohou.
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1

2 2

1

Umístění vnitřních rámů dvojitého pevného disku

ve dvou lidech rám vezměte a otočte jej na stranu. Jedna osoba zvedá rám ze strany 
u hlavy a druhá ze strany u nohou. držte rám za jeho delší boční nosný rám. Umístěte 
rám po stranách (vnitřní strana směrem dolů) dovnitř vnějšího rámu. Umístěte nejdříve 
stranu rámu u hlavy na kovový úhel čela a pak stranu u nohou na stranu nohou 
postele. Přemístěte ruce na horní část rámu, držte lamely mezi disky. nedržte postel 
pouze za disky, protože by se mohly uvolnit nebo poškodit. Rám po stranách pomalu 
pokládejte do vodorovné polohy, zároveň je potřeba zvednout stranu u hlavy, aby se 
nezlomily disky. 
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Stejným způsobem přidejte další rám.
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Umístěte matraci na místo ve dvou osobách. následujte logo TEMPUR®, které 
by mělo být umístěno v levém horním rohu postele.

Umístění matrace
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TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Montážní návod pro nastavitelné vnitřní lamelové rámy
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PoZoR
Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika 
zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.

výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách. 

Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. obal 
zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.
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Komponenty

Máte 1 vnitřní rám, pokud je 
velikost vaší postele 90×200; 
100×200; 140×200 cm.

Máte 2 vnitřní rámy v případě, že velikost vaší 
postele je 150×200; 160×200; 180×200 cm.

dodržujte směr rámu. na konci, který má být pod hlavou jsou na lamelách tenké pruhy.

2 x Entry remote control1 x Entry remote control

1 x Tyč matrace 2 x Tyč matrace

1 x kabel 2 x kabely,

Strana u 
nohou

Strana u 
hlavy

Strana u 
nohou

Strana u 
hlavy
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odstranění montážního balení

odstraňte montážní balení z obou 
stran rámu odřezáním.

odstraňte upevňovací vázání z kabelu.
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veďte kabel kolem středního 
reliéfu. Použitím reliéfu se 
vyhnete vytažení kabelové 
zástrčky z motoru a možné 
poruše.

Zapojte konce síťového kabelu 
do motorové sítě
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Tyč matrace je třeba připevnit na nosný rám s druhou spodní lamelou na straně u nohou.
vytáhněte první horní lamelu. nejprve vytáhněte lamelovou jednotku na jednom konci a 
poté na druhém konci.
Umístěte a vytáhněte zarážku matrace do její polohy na nosném rámu. nainstalujte 
lamelovou jednotku zpět na své místo.

Instalace tyče matrace
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PoZoR
Rám zvedejte a přenášejte ve 
dvou lidech tak, že jej budete 
držet za spodní nosné rámy, 
držte jej za nepohyblivé části.

vARování
Při montáži rámu (rámů) dejte 
pozor, abyste si nepřiskřípli 
prsty mezi vnějším a vnitřním 
rámem.

PoZoR
Při přenášení rám nedržte pouze za střed 
lamel, mohou se uvolnit nebo poškodit.
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1

2 2

1

Umístění jednoduchého nastavitelného vnitřního rámu

obě osoby by měly držet rám ze spodních delších stran a za nepohyblivé části. 
Zvedněte rám vodorovně.
Umístěte část rámu u hlavy do rohů čela základny postele.
Jakmile je tato část na svém místě, jedna osoba se může pohybovat směrem k rámu u 
nohou a držet rám z tyče matrace.
druhá osoba nyní může rám pomalu pustit.
osoba, která drží tyč matrace, může konec rámu pomalu pustit na stranu u nohou 
postele.
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1

2

1

2

Instalace prvního rámu:
obě osoby by měly držet rám za jeho delší protilehlé strany.
držte rám za spodní nepohyblivou část a zvedněte ho vodorovně.
Jedna osoba stojí u vnějšího rámu postele a druhá vstoupí do základny postele.
Umístěte strany rámu u hlavy do rohů a kovového úhelníku čela.
Jakmile je tato část na svém místě, jedna osoba se může přesunout na stranu u nohou 
a držet vnitřní rám u tyče matrace.
Když jedna osoba pevně drží tyč matrace, druhá osoba nyní může pomalu pustit rám.
nakonec by osoba, která drží tyč matrace, měla pomalu pustit konec rámu na straně u 
nohou postele.

Umístění dvojitých nastavitelných vnitřních rámů
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Instalace druhého rámu:
Zvedněte rám do strany. delší strana rámu, která bude na vnitřní straně v základně 
postele, musí směřovat dolů.
držte rám za nepohyblivé části rámu na protilehlých koncích.
osoba stojící na straně u hlavy postele vstoupí do základny postele.
Umístěte čelo vnitřního rámu na kovový úhel čela a druhý konec na stranu u nohou 
postele.
Zvedněte a mírně posuňte vnitřní roh rámu na straně u hlavy pro stabilizaci.
nyní může osoba uvnitř postele vystoupit z rámu, přičemž stále drží rám.
Poté, co vystoupí ze základny postele, spustí a pomalu zasune rám na straně u hlavy na 
místo.
Když je strana rámu u hlavy téměř na svém místě, osoba na straně u nohou uchopí 
tyč matrace. nyní může osoba na straně u hlavy pustit rám. osoba na straně u nohou 
se drží tyče matrace, přidržuje rám na straně u nohou nahoře a pomalu jej spouští na 
stranu u nohou postele.
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1. Plug the motor cable into the power socket.
2. The motor light will start to blink at a steady pace and now you have 3 minutes for 

pairing.
3. Press and hold down the top two remote buttons for pairing and wait until you see 

one long light flash - this is the signal for successful pairing. You can check it by 
pushing the buttons on the remote.

The motor is still in the pairing mode, and you can pair another remote with the motor.

After pairing the first remote you need to wait for the motor light to flash  
5 times (5 seconds) before starting to pair the second remote.

If you use more than one remote, you need to wait for 5 seconds to use another remote.

Pairing one motor with one remote
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Pairing two motors with one remote

Pairing two motors with two remotes

1. Plug the first motor cable into the power socket and follow the steps from the 
“Pairing one motor with one remote” section.

2. After you have paired the first motor with the remote, plug the second motor cable 
into the power socket and take the second remote, then follow the steps from the 
“Pairing one motor with one remote” section.

Start another pairing

To start another pairing, unplug the motor cable from the power socket and wait for  
1 minute, then plug the cable back in again. now you are ready for pairing mode.

To do it faster, push the motor light button on the remote to light up and then take the 
motor cable out from the power socket. Wait until the motor light turns off. Then plug 
the motor cable into the power socket again and you are now ready for pairing.

1. Zapojte kabely motorů do zásuvek.
2. Kontrolky motorů začnou pravidelně blikat, nyní máte 3 minuty na spárování.
3. Pro spárování stiskněte a podržte dvě horní tlačítka ovladače a vyčkejte, až se na 

jednom z motorů rozsvítí kontrolka, která signalizuje úspěšné spárování. Kontrolu 
spárování můžete provést stisknutím tlačítek na ovladači.

4. Zkontrolujte, zda rámy fungují současně stisknutím tlačítek na ovladači.
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Funkce dálkového ovládání Entry

Podlahové osvětlení zapnuto/
vypnuto

Opěrka zad nahoru 

Opěrka  
nohou nahoru 

Opěrka zad +  
opěrka 

nohou nahoru

Opěrka zad dolů

Opěrka  
nohou dolů

Opěrka zad +  
opěrka 
nohou dolů
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Umístění matrace

Umístěte matraci na místo ve dvou osobách. následujte logo TEMPUR®, které by 
mělo být umístěno v levém horním rohu postele.



46 47

nouzové snížení

nouzové spouštění je určeno pro spuštění lůžka dolů, pokud dojde k výpadku 
proudu a lůžko se musí přesunout do vodorovné polohy.

1. odpojte motor od napájení.
2. odstraňte lamely uprostřed patky motoru a z části u hlavy. odstraňte lamely z 

rámu tak, že je vytáhnete.
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3. vezměte šestihranný klíč na straně motoru a použijte něco, co máte doma, 
například pero, abyste klíč vytlačili.

4. Pod motorem, na straně u nohou a u hlavy, jsou dvě mezery pro mechanické 
spouštění.

5. Umístěte šestihranný klíč do mezery, jeden konec po druhém.
6. na straně u hlavy otočte imbusovým klíčem proti směru hodinových ručiček a 

na straně u nohou otočte imbusovým klíčem ve směru hodinových ručiček.

Ke spouštění nepoužívejte 
elektrický šroubovák, 
použijte šestihranný klíč 
přiložený k motoru.

7. nasaďte lamely rámu zpět.

důležité je otočit klíčkem správným směrem. otočení klíče ve špatném směru 
může poškodit vnitřní šestihran a znemožnit mechanické nouzové spuštění.
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TEMPUR ARC™ Adjustable disc

Montážní návod vnitřního rámu (vnitřních rámů) nastavitelného disku
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PoZoR
Pro úspěšnou a bezpečnou instalaci lůžkového systému a pro minimalizaci rizika 
zranění osob a poškození produktu je nutné přesně dodržovat montážní pokyny.

výrobek sestavujte minimálně ve dvou osobách. 

Balení otevírejte opatrně, abyste nepoškodili produkt a jeho součásti. obal 
zlikvidujte bezpečně, a pokud je to možné ve vaší oblasti, tak ho zrecyklujte.
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Komponenty

Sledujte směr rámu, na přední straně rámu jsou světle šedé disky.

Máte 1 vnitřní rám, pokud je 
velikost vaší postele 90×200 
cm; 90×210 cm; 100×200 cm; 
100×210 cm; 140×200 cm nebo 
140×210 cm.

Máte 2 vnitřní rámy v případě, že velikost vaší 
postele je 150×200 cm; 150×210 cm; 160×200 cm; 
160×210 cm; 180×200 cm nebo 180×210 cm.

1 x dálkové ovládání Premium

1 x Tyč matrace 2 x Tyč matrace

2 x kabely
1 x adaptér

4 x kabely

2 x dálkové ovládání Premium

2 x adaptér

Strana u 
nohou

Strana u 
hlavy

Strana u 
nohou

Strana u 
hlavy
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odstranění montážního balení

odstraňte upevňovací vázání z kabelů.

odstraňte montážní balení z obou 
stran rámu odřezáním.
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veďte kabel kolem středního 
reliéfu. Použitím reliéfu se vyhnete 
vytažení kabelové zástrčky z 
motoru a možné poruše.

Připojte správný konec zástrčky 
do sítě motoru a druhý konec 
zasuňte do adaptéru.
Zasuňte druhou zástrčku do 
adaptéru.
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Tyč matrace je třeba připevnit na nosný rám pod lamelové jednotky na straně u nohou.
vytáhněte první lamelovou jednotku s disky. nejprve vytáhněte lamelovou jednotku na 
jednom konci a poté na druhém konci.
Umístěte a vytáhněte zarážku matrace do její polohy na nosném rámu. nainstalujte 
lamelovou jednotku zpět na své místo.

Instalace tyče matrace
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PoZoR
Zvedejte a přenášejte rám ve 
dvou lidech tak, že jej budete 
držet za spodní nosné rámy, 
držte jej za nepohyblivé části.

vARování
Při montáži rámu (rámů) dejte 
pozor, abyste si nepřiskřípli 
prsty mezi vnějším a vnitřním 
rámem.

PoZoR
nepřenášejte rám tak, že jej budete držet 
pouze za střed lamel nebo disků, mohou 
se uvolnit nebo poškodit.
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1

2 2

1

obě osoby by měly držet rám ze spodních delších stran připevněných k nepohyblivé 
části. Zvedněte rám vodorovně.
Umístěte část rámu u hlavy do rohů čela základny postele.
Jakmile je tato část na svém místě, jedna osoba se může pohybovat směrem k rámu u 
nohou a držet rám z tyče matrace.
druhá osoba nyní může rám pomalu pustit.
osoba, která drží tyč matrace, může konec rámu pomalu pustit na část základny 
postele u nohou.

Umístění jednoduchého nastavitelného vnitřního rámu
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1

2

1

2

Instalace prvního rámu:
obě osoby by měly držet rám za jeho delší protilehlé strany.
držte rám za spodní nepohyblivou část a zvedněte ho vodorovně.
Jedna osoba stojí u vnějšího rámu postele a druhá vstoupí do základny postele.
Umístěte přední část rámu do rohů a kovového úhelníku čela.
Jakmile je tato část na svém místě, jedna osoba se může přesunout na stranu u nohou 
a držet vnitřní rám u tyče matrace.
Když jedna osoba pevně drží tyč matrace, druhá osoba nyní může pomalu pustit rám.
nakonec by osoba, která drží tyč matrace, měla nyní pomalu pustit konec rámu na 
straně u nohou postele.

Umístění dvojitých nastavitelných vnitřních rámů
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Instalace druhého rámu:
Zvedněte rám do strany. delší strana rámu, která bude na vnitřní straně v roštu postele, 
musí směřovat dolů.
držte na protilehlých koncích rámu za nepohyblivé části rámu.
osoba stojící na straně u hlavy postele vstoupí do základny postele.
Umístěte čelo vnitřního rámu na kovový úhel čela a druhý konec na stranu u nohou 
postele.
Zvedněte a mírně posuňte vnitřní roh rámu na straně u hlavy pro stabilizaci.
nyní může osoba uvnitř postele vystoupit z rámu, přičemž stále drží rám.
Poté, co vystoupíte ze základny postele, spusťte a pomalu zasuňte rám na straně u 
hlavy na místo.
Když je konec rámu u hlavy téměř na svém místě, osoba na straně u nohou uchopí tyč 
matrace. nyní může osoba na straně u hlavy pustit rám. osoba na straně u nohou drží 
tyč matrace, přidržuje na straně u nohou rám nahoře a pomalu jej spouští na stranu u 
nohou postele.
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Párování jednoho motoru s jedním ovladačem

1. Zapojte kabel motoru do elektrické zásuvky.
2. Kontrolka motoru začne blikat stálým tempem a nyní máte 3 minuty na spárování.
3. Stiskněte a podržte dvě horní tlačítka dálkového ovládání pro spárování a počkejte, 

dokud neuvidíte jedno dlouhé zablikání – to je signál pro úspěšné spárování. Můžete 
to zkontrolovat stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači.

Motor je stále v režimu párování, můžete spárovat další dálkový ovladač s motorem.

Po spárování prvního dálkového ovladače musíte počkat, až kontrolka motoru 
5krát zabliká (5 sekund), než začnete párovat druhý dálkový ovladač.

Pokud používáte více než jeden dálkový ovladač, musíte počkat 5 sekund, než použijete 
další dálkový ovladač.
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Pairing two motors with one remote

Pairing two motors with two remotes

1. Plug the first motor cable into the power socket and follow the steps from the 
“Pairing one motor with one remote” section.

2. After you have paired the first motor with the remote, plug the second motor cable 
into the power socket and take the second remote, then follow the steps from the 
“Pairing one motor with one remote” section.

Start another pairing

To start another pairing, unplug the motor cable from the power socket and wait for  
1 minute, then plug the cable back in again. now you are ready for pairing mode.

To do it faster, push the motor light button on the remote to light up and then take the 
motor cable out from the power socket. Wait until the motor light turns off. Then plug 
the motor cable into the power socket again and you are now ready for pairing.

1. Zapojte kabely motorů do zásuvek.
2. Kontrolky motorů začnou pravidelně blikat, nyní máte 3 minuty na spárování.
3. Pro spárování stiskněte a podržte dvě horní tlačítka ovladače a vyčkejte, až se na 

jednom z motorů rozsvítí kontrolka, která signalizuje úspěšné spárování. Kontrolu 
spárování můžete provést stisknutím tlačítek na ovladači.

4. Zkontrolujte, zda rámy fungují současně stisknutím tlačítek na ovladači.
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Funkce dálkového ovládání Premium

Opěrka zad dolů

Opěrka nohou dolů

Zapamatovat pozici

Chcete-li uložit pozici do 
paměti, stiskněte tlačítko 
paměti na 10 sekund na 
dálkovém ovládání. Poloha 
je nyní uložena do motoru.
Chcete-li funkci použít, stačí 
jednou stisknout tlačítko 
a dojde k přesunu na vámi 
uloženou pozici. Pro přesun 
do pozice stačí jeden stisk, 
tlačítko nedržte.
Pokud chcete do paměti 
uložit novou pozici, 
opakujte proces uložení 
pozice do paměti.

Opěrka zad nahoru

Opěrka nohou nahoru

Poloha nulové gravitace

Chcete-li použít funkci 
Nulová gravitace, stačí 

stisknout tlačítko jednou a 
dojde k přesunu do pozice.

Není nutné tlačítko držet.

Podlahové osvětlení zapnuto/vypnuto
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Umístění matrace

Umístěte matraci na místo ve dvou osobách. následujte logo TEMPUR®, které 
by mělo být umístěno v levém horním rohu postele.
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nouzové snížení

nouzové spouštění je určeno pro spuštění lůžka dolů, pokud dojde k výpadku 
proudu a lůžko se musí přesunout do vodorovné polohy.

1. odpojte motor od napájení.
2. odstraňte lamely uprostřed patky motoru a z části u hlavy. odstraňte lamely z 

rámu tak, že je vytáhnete.
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3. vezměte šestihranný klíč na straně motoru a použijte něco, co máte doma, 
například pero, abyste klíč vytlačili.

4. Pod motorem, na straně u nohou a u hlavy, jsou dvě mezery pro mechanické 
spouštění.

5. Umístěte šestihranný klíč do mezery, jeden konec po druhém.
6. na straně u hlavy otočte imbusovým klíčem proti směru hodinových ručiček a 

na straně u nohou otočte imbusovým klíčem ve směru hodinových ručiček.

Ke spouštění nepoužívejte 
elektrický šroubovák, 
použijte šestihranný klíč 
přiložený k motoru.

7. nasaďte lamely rámu zpět.

důležité je otočit klíčkem správným směrem. otočení klíče ve špatném směru 
může poškodit vnitřní šestihran a znemožnit mechanické nouzové spuštění.


