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Tere tulemast!

Siin on teie kokkupanekujuhend! Aitäh, et valisite TEMPURI® toote.
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TEMPUR ARC™ Bed range 

Välisraamide kokkupanemisjuhend 
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Tere tulemast!

Siin on näidatud TEMPUR ARCI™ peatsitega voodiraamid. hoolimata sellest, millise peatsi, 
voodisuuruse või -tüübi valite, on voodiraamide kokkupanek samasugune.

TEMPUR® FoRM

TEMPUR® VERTICAL

TEMPUR® SEnSoRY

TEMPUR® QUILTEd

TEMPUR® VECTRA 

TEMPUR® LUXURY
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ETTEVAATUST
Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada 
vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.

Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest. 

Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid. 
kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.
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osad

kontrollige kõiki osasid. kõik toote kokkupanekuks vajalikud tarvikud ja tööriistad on 
tootega kaasas:

4 x koonust; 4 x voodijalga; 4 x viltpadjakest

1 x peats 2 x küljepaneeli

1 x jalutsipaneel
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Tooteerinevused

TEMPUR® LUXURY peatsi lisaosa

juhul kui teil on TEMPUR® LUXURY peats, on tootega kaasas lisaosa – peatsi 
lisapaneel. 

TEMPUR® LUXURY on põrandal. Lisapaneel kinnitatakse peatsile tehases. Seda saab 
siinidel liigutada üles-alla õigesse asendisse, olenevalt jalgade pikkusest.
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kokkupanek

1. Koonuste paigaldamine jalgadele
Ühenda koonused jalgadega. kruvige jalad koonuste 
sisse. Veenduge, et need on kindlalt paigas.

2. Järgige nurgakinnituste tähiseid
järgige nurgakinnituste pea- ja 
jalatähiseid. nurgad tuleb ühendada 
nii, et samad tähised oleksid koos – 
jalatähis tuleb ühendada jalatähisega 
ja peatähis peatähisega. järgige tähiste 
suunda. need peavad olema õiget pidi, 
nagu joonisel näidatud.
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3. Voodiosade ettevalmistus
Asetage kõik voodiraami osad põrandale, kinnitused õiget pidi.
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4. Esimese küljepaneeli ühendamine peatsiga
Ühendage esimene küljepaneel peatsi nurgakinnitusega. 
Fikseerige paneel, ühendades ühe jala nurgakinnitusega. Lükake 
jalga. Seda ei ole vaja keerata. kui voodi tõstetakse pärast õigesse 
asendisse, lähevad need kindlalt paika.

5. Teise küljepaneeli ühendamine peatsiga
Ühendage teine küljepaneel peatsi 
nurgakinnitusega ja fikseerige see teise 
voodijalaga.

ETTEVAATUST
olge ettevaatlik, et te ei jätaks voodijala 
ühendamise ajal oma sõrmi nurgaühenduse ega 
jalakoonuse ja nurgakinnituse vahele.
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Üks inimene seisab ühes jalutsinurgas 
ja teine tema vastas – kohad on joonisel 
näidatud. kinnitage jalutsipaneel, 
ühendades mõlemad paneelinurgad 
küljepaneelide nurgakinnitustega. 
Tehke seda sujuvalt ja samal ajal.

Üks inimene seisab ühel pool voodiraami 
peatsiosas ja teine teisel pool tema vastas. 
hoidke ühe käega peatsist ja teisega 
küljepaneelist. Asetage käed joonisel 
nooltega näidatud kohtadesse. keerake 
voodi horisontaalasendisse. kui toas on vähe 
ruumi, võite raami ümber keerates peatsiosa 
tõsta – see säästab ruumi.

6. Voodi keeramine horisontaalasendisse

7. Jalutsipaneeli ühendamine
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8. Jalutsipaneeli fikseerimine voodijalgadega
Üks inimene seisab ühes jalutsinurgas ja teine tema vastas – kohad on joonisel 
näidatud. Fikseerige jalutsipaneel, asetades voodijalad nurgakinnitustesse ja seejärel 
lükake need sisse. Keerata ei ole vaja. Voodi fikseerib jalad oma raskusega ise paika. 
Veendumaks, et jalad on kindlalt paigas, võite voodit peatsi- ja jalutsiosast natuke 
tõsta – mitte rohkem kui 10 cm – ja lasta voodil põrandale tagasi langeda.
  

ETTEVAATUST
Paigaldamise ajal hoidke jalad 
voodiraamist ohutus kauguses.

ETTEVAATUST
Veenduge, et koonus on täielikult 
nurgakinnituse sees.
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TEMPUR ARC™ Static Slatted 

Liikumatute lattidega siseraami(de) kokkupanekujuhend
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ETTEVAATUST
Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada 
vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.

Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest. 

Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid. 
kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.
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osad

kui teie voodi suurus on 90 × 200; 100 × 200 või 140 × 200 cm, siis on voodil üks siseraam.
kui teie voodi suurus on 150 × 200; 160 × 200 või 180 × 200 cm, on voodil kaks siseraami.
järgige raami suunda – peatsipoolsetel lattidel on peenikesed triibud.

Peats

jaluts
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Transpordikinnitite eemaldamine

Eemaldage peatsi- ja jalutsipoolsest otsast neli valget plastkinnitit.
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ETTEVAATUST
Raami tõstmiseks ja 
kandmiseks on vaja kaht 
inimest ning seda tuleb hoida 
alumistest tugiraamidest.

hoIATUS
Veenduge raami(de) 
paigaldamisel, et sõrmed 
ei oleks välis- ja siseraami 
vahel.

ETTEVAATUST
Ärge kandke raami, hoides ainult lattide 
keskosast. need võivad lahti tulla või 
kahjustuda.
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1

2 2

1

Tõstke kahekesi raami horisontaalselt, nii et kumbki hoiab siseraami pikema külje 
alumisest tugiraamist. Tõstke siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallist 
tuginurkadele. kui peatsiosa on paigas, ei ole siseraam enam nii raske, ja nüüd saate 
hoida kinni siseraami pealmise osa lattidest. Langetage siseraami teine ots aeglaselt 
ja ettevaatlikult voodiraami jalutsile.

Ühe siseraami paigaldamine
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1

2 2

1

Võtke raamist kahekesi kinni ja keerake see külili. Üks inimene hoiab raami 
peatsi- ja teine jalutsipoolsest otsast. hoidke kinni siseraami pikema külje 
tugiraamist. Asetage siseraam külili (sisemine külg suunaga allapoole) 
voodiraami sisse. Asetage kõigepealt siseraami peatsiosa voodiraami peatsi 
metallnurkadele ja jalutsiosa voodiraami jalutsile. hoidke kinni siseraami 
pealmise osa lattidest. Langetage siseraam aeglaselt ja ettevaatlikult külg ees 
horisontaalsesse asendisse.

kahe siseraami paigaldamine
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Asetage teine siseraam samamoodi.
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Madratsi raamile asetamiseks on vaja kaht inimest. Aseta madrats raamile, lähtudes 
TEMPURI® kaubamärgist, mis peaks jääma voodi alumisse vasakusse nurka.

Madratsi raamile asetamine
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TEMPUR ARC™ Static disc

Liikumatute ketastega siseraami(de) kokkupanekujuhend
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ETTEVAATUST
Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada 
vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.

Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest. 

Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid. 
kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.
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osad

kui teie voodi suurus on 90 × 200; 90 × 210; 100 × 200; 100 × 210; 140 × 200 või 140 × 210 
cm, siis on voodil üks siseraam.
kui teie voodi suurus on 150 × 200; 150 × 210; 160 × 200; 160 × 210; 180 × 200 või 180 × 
210 cm, on voodil kaks siseraami.

järgige siseraami suunda. helehallid kettad on raami peatsiosas.

Peats

jaluts
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Transpordikinnitite eemaldamine

Eemaldage peatsi- ja jalutsipoolsest otsast neli valget plastkinnitit.
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ETTEVAATUST
Raami tõstmiseks ja 
kandmiseks on vaja kaht 
inimest ning seda tuleb hoida 
alumistest tugiraamidest.

hoIATUS
Veenduge raami(de) 
paigaldamisel, et sõrmed 
ei oleks välis- ja siseraami 
vahel.

ETTEVAATUST
Ärge kandke raami, hoides ainult lattide 
või ketaste keskosast. need võivad lahti 
tulla või kahjustuda.
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1

2 2

1

Ühe siseraami paigaldamine

Tõstke kahekesi raami horisontaalselt, nii et kumbki hoiab siseraami pikema külje 
alumisest tugiraamist. Tõstke siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallist 
tuginurkadele. kui peatsiosa on paigas, ei ole siseraam enam nii raske, ja nüüd saate 
hoida kinni siseraami pealmisest osast, ketastevahelistest lattidest. Ärge hoidke 
ketastest, kuna need võivad lahti tulla või kahjustuda. Langetage siseraami teine ots 
aeglaselt ja ettevaatlikult voodiraami jalutsile.
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1

2 2

1

kahe siseraami paigaldamine

Võtke raamist kahekesi kinni ja keerake see külili. Üks inimene hoiab raami peatsi- 
ja teine jalutsipoolsest otsast. hoidke kinni siseraami pikema külje tugiraamist. 
Asetage siseraam külili (sisemine külg suunaga allapoole) voodiraami sisse. Asetage 
kõigepealt siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallnurkadele ja jalutsiosa 
voodiraami jalutsile. hoidke kinni siseraami pealmisest osast, ketastevahelistest 
lattidest. Ärge hoidke ainult ketastest, kuna need võivad lahti tulla või kahjustuda. 
Langetage siseraam aeglaselt külg ees horisontaalsesse asendisse. Samal ajal tuleb 
tõsta peatsiosa, et kettad katki ei läheks. 
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Asetage teine siseraam samamoodi.
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Madratsi raamile asetamiseks on vaja kaht inimest. Aseta madrats raamile, lähtudes 
TEMPURI® kaubamärgist, mis peaks jääma voodi alumisse vasakusse nurka.

Madratsi raamile asetamine
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TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

Reguleeritavate lattidega siseraami(de) kokkupanekujuhend
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ETTEVAATUST
Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada 
vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.

Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest. 

Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid. 
kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.



34 35

osad

kui teie voodi suurus on
90x200; 100x200; 140x200 cm, 
siis on voodil üks siseraam.

kui teie voodi suurus on
150x200; 160x200; 180x200 cm, 
on voodil kaks siseraami.

järgige raami suunda – peatsipoolsetel lattidel on peenikesed triibud.

2 x tavapult1 x tavapult

1 x madratsikinniti 2 x madratsikinniti

1 x kaabel 2 x kaabel

PeatsPeats

jalutsjaluts
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kinnitusnööri eemaldamine

Lõigake raami kinni hoidev 
kinnitusnöör mõlemalt poolt läbi.

Eemaldage kaabli küljest kinnitusside.
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kinnitage kaabel keskel asuva 
tõmbetõkise külge. Tõmbetõkise 
abil väldite toitekaabli pistiku 
väljatõmbamist mootorist ja 
võimalikku riket.

Ühendage toitekaabli ots 
mootori külge.
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Madratsikinniti tuleb kinnitada tugiraami jalutsiosa teise alumise lati külge.
Eemaldage tõmmates esimene ülemine latt. kõigepealt tõmmake välja lati üks ots ja 
seejärel teine ots.
Asetage madratsikinniti tugiraamile ja tõmmake see paigale. Pange latt tagasi oma 
kohale.

Madratsikinniti paigaldamine
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ETTEVAATUST
Raami tõstmiseks ja 
kandmiseks on vaja kaht 
inimest ning seda tuleb 
hoida alumiste tugiraamide 
liikumatutest osadest.

hoIATUS
Veenduge raami(de) 
paigaldamisel, et sõrmed 
ei oleks välis- ja siseraami 
vahel.

ETTEVAATUST
Ärge kandke raami, hoides ainult lattide 
keskosast. need võivad lahti tulla või 
kahjustuda.
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1

2 2

1

Ühe siseraami paigaldamine

Mõlemad inimesed peaksid kinni hoidma raami pikemate külgede alumisest 
liikumatust osast. Tõstke raami horisontaalselt.
Asetage siseraami peatsiosa voodiraami peatsipoolsetesse nurkadesse.
kui see osa on paigas, võib üks inimene liikuda jalutsi poole ja hoida raami 
madratsikinnitist.
Teine inimene võib nüüd aeglaselt siseraamist lahti lasta.
Madratsikinnitist hoidev inimene võib langetada siseraami aeglaselt voodiraami 
jalutsiosale.
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1

2

1

2

Esimese siseraami paigaldamine
kumbki inimene peaks hoidma siseraami pikemast küljest.
hoidke siseraami alumisest mitteliikuvast osast ja tõstke raami horisontaalselt.
Üks inimene seisab voodiraami ääres ja teine astub selle sisse.
Asetage siseraami peatsiosa voodiraami nurkadesse ja peatsi metallnurkadele.
kui see osa on paigas, võib üks inimene liikuda jalutsi poole ja hoida siseraami 
madratsikinnitist.
Samal ajal kui üks inimene hoiab madratsikinnitist, võib teine inimene aeglaselt 
siseraamist lahti lasta.
nüüd võib madratsikinnitist hoidev inimene siseraami aeglaselt voodiraami 
jalutsiosale langetada.

kahe siseraami paigaldamine
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Teise raami paigaldamine
Tõstke raam külili. Raami pikem külg, mis jääb voodiraami keskele, peab olema 
suunaga allapoole.
hoidke raami vastamisi olevate külgede liikumatutest osadest.
Peatsis olev inimene astub voodiraami sisse.
Asetage siseraami peatsiosa peatsi metallnurkadele ja teine ots voodiraami jalutsile.
Et selle asend oleks stabiilne, tõstke ja libistage siseraami peatsiosa sisenurka.
Ikka raamist kinni hoides võib voodiraamis seisev inimene nüüd välja astuda.
Pärast seda tuleb siseraami peatsiosa langetada ja aeglaselt paika libistada.
kui siseraami peatsiosa on peaaegu paigas, võtab jalutsis olev inimene kinni 
madratsikinnitist. nüüd võib peatsis olev inimene siseraamist lahti lasta. jalutsis olev 
inimene hoiab madratsikinnitist hoides siseraami jalutsipoolset otsa üleval ja langetab 
selle aeglaselt voodiraami jalutsiosale.
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Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga

1. Ühendage mootori kaabel pistikupessa.
2. Mootori tuli hakkab ühtlaselt vilkuma ja nüüd on teil sidumiseks kolm minutit.
3. Sidumiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi kaht ülemist nuppu ning 

oodake, kuni näete üht pikka valgusvälgatust – see on märk edukast sidumisest. 
Saate seda kontrollida, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppe.

Mootor on endiselt sidumisrežiimis ja võite siduda mootoriga teise kaugjuhtimispuldi.

Pärast esimese kaugjuhtimispuldi sidumist peate ootama, kuni mootori tuli 
vilgub viis korda (viis sekundit), enne kui alustate teise kaugjuhtimispuldi 
sidumist.

kui kasutate rohkem kui üht kaugjuhtimispulti, peate teise kaugjuhtimispuldi 
kasutamiseks ootama viis sekundit.
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kahe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga

1. Ühendage esimese mootori kaabel pistikupessa ja järgige jaotises „Ühe mootori 
sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga“ toodud samme.

2. Pärast seda, kui olete esimese mootori kaugjuhtimispuldiga sidunud, ühendage 
teise mootori kaabel pistikupessa ja võtke teine kaugjuhtimispult ning järgige 
jaotises „Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga“ toodud samme.

Teise sidumise alustamiseks eemaldage mootori kaabel pistikupesast ja oodake üks 
minut, seejärel ühendage kaabel tagasi pistikupessa. Nüüd olete sidumisrežiimiks 
valmis.

kui soovite seda kiiremini teha, vajutage kaugjuhtimispuldil mootoritule nuppu, et 
see süttiks, ja seejärel tõmmake mootori kaabel pistikupesast välja. oodake, kuni 
mootori tuli on kustunud. Seejärel ühendage mootori kaabel uuesti pistikupessa ja 
oletegi sidumiseks valmis.

kahe mootori sidumine kahe kaugjuhtimispuldiga

Alustage teist sidumist

1. Sisestage mootorite kaablid pistikupesadesse. 
2. Mootorite tuled hakkavad ühtlase tempoga vilkuma. nüüd on teil 3 minutit aega, 

et siduda mootorid kaugjuhtimispultidega.
3. Seadmete sidumiseks vajutage puldi ülemised nupud alla ja hoidke kuni näete 

pikemat valguse sähvatust mootoril - see on eduka sidumise märgiks. 
4. kontrollige, kas raamid töötavad üheaegselt, vajutades nuppe puldil. 
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Entry kaugjuhtimispuldi funktsioonid

Põhjavalgustus sisse/välja

Seljatugi üles

Jalatugi üles

Seljatugi + 
jalatugi üles

Seljatugi alla

Jalatugi alla

Seljatugi + 
jalatugi alla
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Madratsi raamile asetamine

Madratsi raamile asetamiseks on vaja kaht inimest. Aseta madrats raamile, lähtudes 
TEMPURI® kaubamärgist, mis peaks jääma voodi alumisse vasakusse nurka.
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hädalangetamine on mõeldud voodi langetamiseks elektrikatkestuse korral, kui 
on vaja voodi horisontaalsesse asendisse liigutada.

1. Eemaldage mootor vooluvõrgust.
2. Eemaldage latid raami keskelt mootori pea- ja jalgadepoolsest otsast. 

Eemaldage latid raamist, tõmmates need välja.

hädalangetamine
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3. Võtke mootori küljel olev kuuskantvõti, kasutage midagi käepärast, näiteks 
pliiatsit, et võti välja lükata.

4. Mootori all jalgade- ja peapoolses otsas on kaks ava mehaaniliseks 
langetamiseks.

5. Pange kuuskantvõti avasse, tehke üks pool korraga.
6. keerake kuuskantvõtit peaosa poolel vastupäeva ja jalaosa poolel päripäeva.

7. Pange raamilatid tagasi.

oluline on keerata võtit õiges suunas. Võtme keeramine vales suunas võib 
seesmist kuuskantotsa kahjustada ja muuta hädalangetamise võimatuks.

Ärge kasutage 
langetamiseks elektrilist 
kruvikeerajat, vaid 
mootori juures olevat 
kuuskantvõtit.
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TEMPUR ARC™ Adjustable disc

Reguleeritavate ketastega siseraami(de) kokkupanekujuhend
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ETTEVAATUST
Selleks et voodisüsteem edukalt ja ohutult kokku panna ning vähendada 
vigastuste ja tootekahjustuste ohtu, tuleb kokkupanekujuhendit hoolikalt järgida.

Toote kokkupanekuks on vaja vähemalt kaht inimest. 

Avage pakend ettevaatlikult, et mitte kahjustada toodet ega selle osasid. 
kõrvaldage pakend oma kohalikus piirkonnas ohutult ja võimalikult kestlikul viisil.



50 51

osad

järgige siseraami suunda. helehallid kettad on raami peatsipoolel.

kui teie voodi suurus on  
90x200 cm; 90x210 cm;  
100x200 cm;100x210 cm; 
140x200 cm or 140x210 cm, 
siis on voodil üks siseraam.

kui teie voodi suurus on 150x200 cm; 150x210 cm; 

160x200 cm; 160x210 cm; 180x200 cm or 180x210 cm, 

on voodil kaks siseraami.

1 x eripult

1 x madratsikinniti 2 x madratsikinniti

2 x kaabel
1 x adapter

4 x kaabel

2 x eripult

2 x adapter

PeatsPeats

jalutsjaluts
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kinnitusnööri eemaldamine

Lõigake raami kinni hoidev 
kinnitusnöör mõlemalt poolt läbi.

Eemaldage kaabli küljest kinnitusside.
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kinnitage kaabel keskel asuva 
tõmbetõkise külge. Tõmbetõkise 
abil väldite toitekaabli pistiku 
väljatõmbamist mootorist ja 
võimalikku riket.

Ühendage õige pistik mootori 
külge ja lükake teine ots 
adapterisse.
Lükake teine pistik adapterisse.
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Madratsikinniti tuleb kinnitada jalutsipoolse tugiraami lattide alla.
Eemaldage tõmmates esimene ketastega latt. kõigepealt tõmmake välja lati üks ots 
ja seejärel teine ots.
Asetage madratsikinniti tugiraamile ja tõmmake see paigale. Pange latid tagasi 
oma kohale.

Madratsikinniti paigaldamine



54 55

ETTEVAATUST
Raami tõstmiseks ja 
kandmiseks on vaja kaht 
inimest ning seda tuleb 
hoida alumiste tugiraamide 
liikumatutest osadest.

hoIATUS
Veenduge raami(de) 
paigaldamisel, et sõrmed 
ei oleks välis- ja siseraami 
vahel.

ETTEVAATUST
Ärge kandke raami, hoides ainult lattide 
või ketaste keskosast. need võivad lahti 
tulla või kahjustuda.
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Mõlemad inimesed peaksid kinni hoidma raami pikemate külgede alumisest 
liikumatust osast. Tõstke raami horisontaalselt.
Asetage siseraami peatsiosa voodiraami peatsipoolsetesse nurkadesse.
kui see osa on paigas, võib üks inimene liikuda jalutsi poole ja hoida raami 
madratsikinnitist.
Teine inimene võib nüüd aeglaselt siseraamist lahti lasta.
Madratsikinnitist hoidev inimene võib langetada siseraami aeglaselt voodiraami 
jalutsiosale.

Ühe siseraami paigaldamine
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Esimese siseraami paigaldamine
kumbki inimene peaks hoidma siseraami pikemast küljest.
hoidke siseraami alumisest mitteliikuvast osast ja tõstke raami horisontaalselt.
Üks inimene seisab voodiraami ääres ja teine astub selle sisse.
Asetage siseraami peatsiosa voodiraami nurkadesse ja peatsi metallnurkadele.
kui see osa on paigas, võib üks inimene liikuda jalutsi poole ja hoida siseraami 
madratsikinnitist.
Samal ajal kui üks inimene hoiab madratsikinnitist, võib teine inimene aeglaselt 
siseraamist lahti lasta.
nüüd võib madratsikinnitist hoidev inimene langetada siseraami aeglaselt voodiraami 
jalutsiosale.

kahe siseraami paigaldamine
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Teise raami paigaldamine
Tõstke raam külili. Siseraami pikem külg, mis jääb voodiraami keskele, peab olema 
suunaga allapoole.
hoidke raami vastamisi olevate külgede liikumatutest osadest.
Peatsis olev inimene astub voodiraami sisse.
Asetage siseraami peatsiosa voodiraami peatsi metallnurkadele ja teine ots 
voodiraami jalutsile.
Et selle asend oleks stabiilne, tõstke ja libistage siseraami peatsiosa sisenurka.
Ikka raamist kinni hoides võib voodiraamis seisev inimene nüüd välja astuda.
Pärast seda tuleb siseraami peatsiosa langetada ja aeglaselt paika libistada.
kui siseraami peatsiosa on peaaegu paigas, võtab jalutsis olev inimene kinni 
madratsikinnitist. nüüd võib peatsis olev inimene siseraamist lahti lasta. jalutsis olev 
inimene hoiab madratsikinnitist hoides siseraami jalutsipoolset otsa üleval ja langetab 
selle aeglaselt voodiraami jalutsiosale.
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Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga

1. Ühendage mootori kaabel pistikupessa.
2. Mootori tuli hakkab ühtlaselt vilkuma ja nüüd on teil sidumiseks kolm minutit.
3. Sidumiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi kaht ülemist nuppu ning 

oodake, kuni näete üht pikka valgusvälgatust – see on märk edukast sidumisest. 
Saate seda kontrollida, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppe.

Mootor on endiselt sidumisrežiimis ja võite siduda mootoriga teise kaugjuhtimispuldi.

Pärast esimese kaugjuhtimispuldi sidumist peate ootama, kuni mootori tuli 
vilgub viis korda (viis sekundit), enne kui alustate teise kaugjuhtimispuldi 
sidumist.

kui kasutate rohkem kui üht kaugjuhtimispulti, peate teise kaugjuhtimispuldi 
kasutamiseks ootama viis sekundit.
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kahe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga

1. Ühendage esimese mootori kaabel pistikupessa ja järgige jaotises „Ühe mootori 
sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga“ toodud samme.

2. Pärast seda, kui olete esimese mootori kaugjuhtimispuldiga sidunud, ühendage 
teise mootori kaabel pistikupessa ja võtke teine kaugjuhtimispult ning järgige 
jaotises „Ühe mootori sidumine ühe kaugjuhtimispuldiga“ toodud samme.

Teise sidumise alustamiseks eemaldage mootori kaabel pistikupesast ja oodake üks 
minut, seejärel ühendage kaabel tagasi pistikupessa. Nüüd olete sidumisrežiimiks 
valmis.

kui soovite seda kiiremini teha, vajutage kaugjuhtimispuldil mootoritule nuppu, et 
see süttiks, ja seejärel tõmmake mootori kaabel pistikupesast välja. oodake, kuni 
mootori tuli on kustunud. Seejärel ühendage mootori kaabel uuesti pistikupessa ja 
oletegi sidumiseks valmis.

kahe mootori sidumine kahe kaugjuhtimispuldiga

Alustage teist sidumist

1. Sisestage mootorite kaablid pistikupesadesse. 
2. Mootorite tuled hakkavad ühtlase tempoga vilkuma. nüüd on teil 3 minutit aega, 

et siduda mootorid kaugjuhtimispultidega.
3. Seadmete sidumiseks vajutage puldi ülemised nupud alla ja hoidke kuni näete 

pikemat valguse sähvatust mootoril - see on eduka sidumise märgiks. 
4. kontrollige, kas raamid töötavad üheaegselt, vajutades nuppe puldil. 
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Premiumi kaugjuhtimispuldi funktsioonid

Seljatugi alla

Jalatugi alla

Asendi 
salvestamine mällu

Asendi salvestamiseks 
mällu vajutage 
kaugjuhtimispuldil 
mälunupp kümneks 
sekundiks alla. Asend 
on nüüd mootorisse 
salvestatud.
Funktsiooni kasutamiseks 
vajutage nuppu ühe korra 
ja voodi liigub salvestatud 
asendisse. Ärge hoidke 
nuppu all, asendisse 
liikumiseks on vaja vaid ühe 
korra vajutada.
Kui soovite salvestada 
mällu uut asendit, korrake 
lihtsalt asendi salvestamise 
protsessi.

Seljatugi üles

Jalatugi üles

Raskusjõudu 
vähendav asend

Raskusjõudu vähendava 
funktsiooni kasutamiseks 
vajutage nuppu ühe korra 
ja voodi liigub asendisse.

Nuppu pole vaja all hoida.

Põhjavalgustus sisse/välja
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Madratsi raamile asetamine

Madratsi raamile asetamiseks on vaja kaht inimest. Aseta madrats raamile, lähtudes 
TEMPURI® kaubamärgist, mis peaks jääma voodi alumisse vasakusse nurka.
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hädalangetamine on mõeldud voodi langetamiseks elektrikatkestuse korral, kui 
on vaja voodi horisontaalsesse asendisse liigutada.

1. Eemaldage mootor vooluvõrgust.
2. Eemaldage latid raami keskelt mootori pea- ja jalgadepoolsest otsast. 

Eemaldage latid raamist, tõmmates need välja.

hädalangetamine
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3. Võtke mootori küljel olev kuuskantvõti, kasutage midagi käepärast, näiteks 
pliiatsit, et võti välja lükata.

4. Mootori all jalgade- ja peapoolses otsas on kaks ava mehaaniliseks 
langetamiseks.

5. Pange kuuskantvõti avasse, tehke üks pool korraga.
6. keerake kuuskantvõtit peaosa poolel vastupäeva ja jalaosa poolel päripäeva.

7. Pange raamilatid tagasi.

oluline on keerata võtit õiges suunas. Võtme keeramine vales suunas võib 
seesmist kuuskantotsa kahjustada ja muuta hädalangetamise võimatuks.

Ärge kasutage 
langetamiseks elektrilist 
kruvikeerajat, vaid 
mootori juures olevat 
kuuskantvõtit.


