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dobrodošli!

Hvala, ker ste izbrali izdelek TEMPUR®.
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TEMPUR ARC™ Bed range 

Navodila za sestavljanje zunanjih okvirjev
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dobrodošli v navodilih za sestavljanje! 

Predstavljamo postelje TEMPUR ARC™, zunanje okvirje z vzglavji. Ne glede na vašo izbiro 
vzglavja, velikosti ali vrste postelje je sestavljanje zunanjih okvirjev v vseh primerih enako.

TEMPUR® FoRM

TEMPUR® vERTiCAl

TEMPUR® sENsoRY

TEMPUR® QUilTEd

TEMPUR® vECTRA 

TEMPUR® lUXURY
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PozoR
za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje 
tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati 
navodila za sestavljanje.

izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.

Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo 
zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.
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seznam sestavnih delov

Preverite vse sestavne dele. vsa sredstva in orodja, potrebna za sestavljanje izdelka, so 
priložena izdelku:

4 stožci; 4 detajli za noge; 4 blazinice iz klobučevine

1 vzglavje 2 stranski plošči

1 podnožna plošča
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izjeme izdelka: luxury vzglavje

v primeru, da imate vzglavje TEMPUR® lUXURY, je na voljo dodatna komponenta, 
dodatna plošča za vzglavje.

TEMPUR® lUXURY bo nameščen na tla. dodatna plošča je tovarniško pritrjena na 
vzglavje.
Premika se po tirnicah navzgor in navzdol v pravi položaj glede na višino nog.
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Koraki sestavljanja

1. Povezovanje stožcev z nogami
Povežite stožce z detajli za noge. Noge privijte na 
stožce. Prepričajte se, da so trdno pričvrščene.

2. Sledite ikonam na vogalnih 
konektorjih
sledite grafičnim ikonam glave in 
nog na vogalnih konektorjih. vogale 
morate povezati z ustreznimi ikonami, 
podnožna vogala z nogami in vzglavna 
voglala z glavama. sledite smeri ikon; te 
morajo biti v pokončnem položaju, kot 
je prikazano na risbi.
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3. Organiziranje delov postelje
Položite vse dele zunanjega okvirja na tla, pri čemer morajo biti konektorji obrnjeni 
navzgor.
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4. Povezovanje ene stranske plošče z vzglavjem
Postavite eno stransko ploščo v vogalni konektor vzglavja. Pritrdite 
ploščo tako, da postavite eno nogo v vogalni konektor. Potisnite 
nogo; nog ni treba sukati. Ko boste posteljni okvir nato dvignili v 
pokončni položaj, boste noge trdno pričvrstili.

5. Povezovanje druge stranske plošče z vzglavjem
Povežite drugo stransko ploščo z vogalnim  
konektorjem vzglavja in jo pritrdite z drugo nogo.

PozoR
Pazite, da med pritrjevanjem nog ne priprete 
prstov med vogalni spoj ali nožni stožec in  
vogalni konektor.
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Ena oseba stoji ob enem podnožnem 
vogalu, druga ob nasprotnem, kar 
prikazujeta puščici na risbi. dodajte 
podnožje tako, da oba vogala 
podnožne plošče povežete z vogalnima 
konektorjema stranske plošče. Če želite 
to narediti brez težav, storite v enakem 
ritmu in hkrati.

Ena oseba stoji na vzglavni strani posteljnega 
okvirja, druga na nasprotni strani. z eno roko 
držite vzglavje, z drugo pa stransko ploščo; 
sledite puščicam na risbi, ki kažejo pravilne 
položaje rok. Posteljo obrnite v vodoravni 
položaj. Če je v sobi malo prostora, lahko med 
obračanjem okvirja dvignete vzglavni konec, 
s čimer prihranite prostor.

6. Obračanje postelje v vodoravni položaj

7. Dodajanje podnožne plošče
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8. Pritrditev podnožja z nogami
Ena oseba je ob enem podnožnem vogalu, druga ob nasprotnem, kar prikazujeta 
puščici na risbi. Pritrdite podnožno ploščo tako, da postavite nogi v vogalna konektorja 
in ju potisnete. Nog ni treba sukati, saj bo teža konstrukcije postelje pritrdila nogi v 
končni položaj. Če želite zagotoviti, da so noge trdno pritrjene, lahko posteljo rahlo 
dvignete na sprednjih in zadnjih vogalih, vendar ne za več kot 10 cm, in jih spustite, da 
teža posteljo potisne na tla.

PozoR
Med namestitvijo naj bodo vaše noge na 
varni razdalji od posteljnega okvirja.

PozoR
Prepričajte se, da se nožni stožec v celoti 
nahaja znotraj vogalnega konektorja.
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TEMPUR ARC™ static slatted 

Navodila za sestavljanje notranjih okvirjev s statičnimi letvicami
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PozoR
za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje 
tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati 
navodila za sestavljanje.

izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.

Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo 
zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.
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sestavni del(-i)

Na voljo je 1 notranji okvir, če je velikost vaše postelje 90 × 200; 100 × 200; 140 × 200 cm.
Na voljo sta 2 notranja okvirja, če je velikost vaše postelje 150 × 200; 160 × 200; 180 × 200 cm.
sledite smeri okvirja, na vzglavni strani so na letvicah tanke črte.

vzglavje

Nožni del
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odstranjevanje transportnih nosilcev

odstranite 4 kose belih plastičnih nosilcev na vzglavni in nožni strani.
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PozoR
dvignite in odnesite okvir ob 
pomoči dveh oseb tako, da 
držite spodnje oporne okvirje.

oPozoRilo
Med montažo okvirja(-ev) 
bodite previdni, da si ne 
ukleščite prstov med zunanji 
in notranji okvir.

PozoR
okvirja ne nosite tako, da ga držite le na 
sredini letvic, saj se lahko slednje snamejo 
ali poškodujejo.
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2 2

1

dvignite okvir vodoravno ob pomoči dveh oseb, ki držita daljši nasprotni stranici 
okvirja, pri čemer držita za spodnji oporni okvir. dvignite vzglavno stran okvirja na 
kovinski oporni kot vzglavja. Ker je vzglavni del okvirja nameščen, okvir ni več tako 
težak, zato lahko položite roke na vrh okvirja, na letvice. drugi konec okvirja počasi in 
previdno spustite na podnožje.

Namestitev enega notranjega okvirja s statičnimi letvicami
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1

ob pomoči dveh oseb vzemite en okvir in ga obrnite vstran. Ena oseba dvigne 
okvir na vzglavnem koncu, druga na nožnem. držite okvir na daljši stranici 
opornega okvirja. okvir namestite bočno (notranja stran je obrnjena navzdol) v 
zunanji okvir. Najprej namestite vzglavni del okvirja na kovinski kot vzglavja, nato 
še nožni del na podnožje. dvignite roke na vrh okvirja, pri čemer držite letvice. 
Počasi in previdno spustite okvir bočno v vodoravni položaj.

Namestitev dveh notranjih okvirjev s statičnimi letvicami
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Na enak način dodajte še en okvir.
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vzmetnico namestite v položaj ob pomoči dveh oseb. sledite oznaki blagovne 
znamke TEMPUR®, ki mora biti na sprednjem levem vogalu postelje.

Namestitev vzmetnice
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TEMPUR ARC™ static disc

Navodila za montažo notranjih okvirjev s statičnimi diski
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PozoR
za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje 
tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati 
navodila za sestavljanje.

izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.

Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo 
zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.
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sestavni del(-i)

Na voljo je 1 notranji okvir, če je velikost vaše postelje 90 × 200 cm; 90 × 210 cm; 100 × 200 
cm; 100 × 210 cm; 140 × 200 cm ali 140 × 210 cm.
Na voljo sta 2 notranja okvirja, če je velikost vaše postelje 150 × 200 cm; 150 × 210 cm; 160 × 
200 cm; 160 × 210 cm; 180 × 200 cm ali 180 × 210 cm. 

sledite smeri okvirja, na vzglavni strani imate svetlo sive diske.

vzglavje

Nožni del
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odstranjevanje transportnih nosilcev

z rezanjem odstranite 4 kose belih plastičnih nosilcev na vzglavni in nožni strani.
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PozoR
dvignite in odnesite okvir ob 
pomoči dveh oseb tako, da 
držite spodnje oporne okvirje.

oPozoRilo
Med montažo okvirja(-ev) 
bodite previdni, da si ne 
ukleščite prstov med zunanji 
in notranji okvir.

PozoR
okvirja ne nosite tako, da ga držite le na 
sredini letvic ali diskov, saj se lahko slednji 
snamejo ali poškodujejo.
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1
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1

Namestitev enega notranjega okvirja s statičnimi diski

dvignite okvir vodoravno ob pomoči dveh oseb, ki držita daljši nasprotni stranici 
okvirja, pri čemer držita za spodnji oporni okvir. dvignite vzglavno stran okvirja na 
kovinski oporni kot vzglavja. Ker je vzglavni del okvirja nameščen, okvir ni več tako 
težak, zato lahko položite roke na vrh okvirja, med diske in na letvice. izogibajte se 
prijemanju diskov, saj se lahko snamejo ali poškodujejo. drugi konec okvirja počasi in 
previdno spustite na podnožje.
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Namestitev dveh notranjih okvirjev s statičnimi diski

ob pomoči dveh oseb vzemite en okvir in ga obrnite vstran. Ena oseba dvigne okvir na 
vzglavnem koncu, druga na nožnem. držite okvir na daljši stranici opornega okvirja. 
okvir postavite bočno (notranja stran je obrnjena navzdol) v zunanji okvir. Najprej 
namestite vzglavni del okvirja na kovinski kot vzglavja, nato še nožni del na podnožje. 
dvignite roke na vrh okvirja, pri čemer držite letvice med diski. izogibajte se zgolj 
držanju diskov, saj se lahko snamejo ali poškodujejo. Počasi spustite okvir bočno v 
vodoravni položaj, hkrati pa morate dvigniti vzglavni del, da se diski ne zlomijo. 
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Na enak način dodajte še en okvir.
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vzmetnico namestite v položaj ob pomoči dveh oseb. sledite oznaki 
blagovne znamke TEMPUR®, ki mora biti na sprednjem levem vogalu postelje.

Namestitev vzmetnice



32 33

TEMPUR ARC™ Adjustable slatted

Navodila za montažo notranjih okvirjev z dni z nastavljivimi letvicami
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TEMPUR ARC™ Adjustable slatted

Navodila za montažo notranjih okvirjev z dni z nastavljivimi letvicami

PozoR
za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje 
tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati 
navodila za sestavljanje.

izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.

Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo 
zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.
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sestavni deli

Na voljo je 1 notranji okvir, če je 
velikost vaše postelje 90 × 200; 
100 × 200; 140 × 200 cm.

Na voljo sta 2 notranja okvirja, če je velikost vaše 
postelje 150 × 200; 160 × 200; 180 × 200 cm.

sledite smeri okvirja, na vzglavni strani so na letvicah tanke črte.

2 x vstopni daljinski upravljalnik1 x vstopni daljinski upravljalnik

1 x kabel 2 x kabel

Nožni del

vzglavje

Nožni del

vzglavje

1 x držalo vzmetnice 2 x držalo vzmetnice
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odstranjevanje ovoja konstrukcije

ovoj konstrukcije odstranite z obeh 
strani okvirja tako, da ga prerežete.

odstranite pritrdilno vezico s kabla.
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speljite kabel okoli srednjega 
reliefa. z uporabo reliefa 
se izognete izvleku vtiča 
omrežnega kabla iz motorja in 
morebitni okvari.

Priključite konec omrežnega 
kabla v električno omrežje 
motorja.
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vzmetnico je treba pritrditi na oporni okvir, tako da je druga spodnja letvica na nožni 
strani.
odstranite prvo zgornjo letvico tako, da jo izvlečete. Najprej izvlecite letvico na enem 
koncu, nato pa še na drugem.
Postavite in povlecite čep vzmetnice v položaj na opornem okvirju. Namestite letvico 
nazaj na njeno mesto.

Namestitev držala vzmetnice
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PozoR
dvignite in odnesite okvir ob 
pomoči dveh oseb tako, da 
ga držite za nepremične dele 
spodnjih opornih okvirjev.

oPozoRilo
Med montažo okvirjev bodite 
previdni, da si ne ukleščite 
prstov med zunanji in notranji 
okvir.

PozoR
okvirja ne nosite tako, da ga držite le na 
sredini letvic, saj se lahko slednje snamejo 
ali poškodujejo.
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2 2

1

Namestitev enega nastavljivega notranjega okvirja

obe osebi morata držati daljše strani dna okvirja, in sicer na nepremičnem delu. okvir 
dvignite vodoravno.
Postavite vzglavno stran okvirja na vzglavno stran dna postelje, pri čemer naj nalegajo 
na vogale.
Ko je ta del nameščen, se lahko ena oseba premakne proti nožnemu koncu okvirja in 
drži okvir za držalo vzmetnice.
druga oseba lahko nato počasi spusti okvir.
oseba, ki drži držalo vzmetnice, lahko počasi spusti konec okvirja na podnožje postelje.
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1

2

1

2

Namestitev prvega okvirja:
obe osebi naj držita daljši nasprotni stranici okvirja.
držite okvir na spodnjem nepremičnem delu in ga vodoravno dvignite.
Ena oseba stoji ob zunanjem okvirju postelje, druga pa stopi na dno postelje.
Namestite vzglavni del okvirja na vogale in kovinski kot vzglavja.
Ko je ta del nameščen, se lahko ena oseba premakne k nožnemu koncu okvirja in drži 
notranji okvir za držalo vzmetnice.
Ko ena oseba trdno drži držalo vzmetnice, lahko druga oseba nato počasi spusti okvir.
Nazadnje mora oseba, ki drži držalo vzmetnice, počasi spustiti konec okvirja na 
podnožje postelje.

Namestitev dveh nastavljivih notranjih okvirjev
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Namestitev drugega okvirja:
okvir dvignite vstran. daljša stran okvirja, ki bo na notranji strani dna postelje, mora biti 
obrnjena navzdol.
držite konca okvirja, ki ležita nasproti nepremičnega dela okvirja.
oseba, ki stoji na vzglavni strani, stopi na dno postelje.
vzglavni konec notranjega okvirja postavite na kovinski kot vzglavja, drugi konec pa na 
podnožje postelje.
za stabilizacijo rahlo dvignite in potisnite notranji vzglavni kot okvirja.
Nato lahko oseba, ki stoji na dnu postelje, stopi iz okvirja, pri čemer še vedno drži okvir.
Ko se umaknete z dna postelje, spustite in počasi potisnite vzglavni konec okvirja na 
njegovo mesto.
Ko je vzglavni konec okvirja skoraj na svojem mestu, oseba na nožnem koncu prime 
vzmetnico. Nato lahko oseba na vzglavnem koncu spusti okvir. oseba na nožnem 
koncu, ki drži držalo vzmetnice, drži nožni konec okvirja kvišku in ga počasi spusti na 
nožni konec dna postelje.
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1. Priključite kabel motorja v električno vtičnico.
2. lučka motorja bo začela enakomerno utripati in zdaj imate na voljo 3 minute za 

seznanjanje.
3. Pritisnite in držite zgornja dva gumba daljinskega upravljalnika za seznanjanje in 

počakajte, da zagledate en dolg utrip lučke – to je signal za uspešno seznanjanje.  
To lahko preverite s pritiskom na gumbe na daljinskem upravljalniku.

Motor je še vedno v načinu seznanjanja in z motorjem lahko seznanite še en daljinski 
upravljalnik.

Po seznanjanju prvega daljinskega upravljalnika morate počakati, da lučka 
motorja utripne 5-krat (5 sekund), preden začnete seznanjati drugi daljinski 
upravljalnik.

Če uporabljate več kot en daljinski upravljalnik, morate počakati 5 sekund,  
da uporabite drug daljinski upravljalnik.

seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom
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1. Kabla motorjev vtaknite v električni vtičnici.
2. Žarometa motorjev začneta enakomerno utripati in nato imate na voljo 3 minute 

za seznanitev.
3. Pritisnite in pridržite zgornja dva gumba za seznanitev na daljinskem upravljalniku 

ter počakajte, dokler na enem motorju ne vidite utripa dolgega žarometa – to je 
znak uspešne seznanitve. Preverite jo lahko tako, da na daljinskem upravljalniku 
pritisnete gumba.

4. Preverite, ali ogrodji delujeta istočasno, in sicer tako, da pritisnete gumba na 
daljinskem upravljalniku.

seznanjanje dveh motorjev z enim daljinskim upravljalnikom

seznanjanje dveh motorjev z dvema daljincema

1. Priključite prvi kabel motorja v električno vtičnico in sledite korakom iz razdelka 
»seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom«.

2. Ko ste seznanili prvi motor z daljinskim upravljalnikom, priključite drugi kabel 
motorja v električno vtičnico in vzemite drugi daljinski upravljalnik, nato sledite 
korakom iz razdelka »seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom«.

izvedba dodatnega seznanjanja

Če želite začeti drugo seznanjanje, izvlecite kabel motorja iz vtičnice in počakajte 1 
minuto, nato ponovno priključite kabel. zdaj ste pripravljeni na način seznanjanja.

Če želite to narediti hitreje, pritisnite gumb za lučko motorja na daljinskem upravljalniku, 
da zasveti, nato pa izvlecite kabel motorja iz vtičnice. Počakajte, da lučka motorja 
ugasne. Nato ponovno priključite kabel motorja v električno vtičnico in zdaj ste 
pripravljeni na seznanjanje.
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Entry daljinskih funkcij

  Vklop/izklop talne luči

Naslon navzgor 

Opora za noge 
navzgor

Naslon +  
opora za noge 

navzgor 

Naslon navzdol

Opora za noge 
navzdol

Naslon + 
opora za noge 
navzdol 
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Namestitev vzmetnice

vzmetnico namestite v položaj ob pomoči dveh oseb. sledite oznaki blagovne 
znamke TEMPUR®, ki mora biti na sprednjem levem vogalu postelje.
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spuščanje v sili

spuščanje v sili je namenjeno spuščanju postelje, če pride do izpada električne 
energije in se mora postelja premakniti v vodoravni položaj.

1. odklopite motor z vira napajanja.
2. odstranite letvice na sredini noge in glave motorja. izvlecite letvice iz okvirja.
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3. vzemite šestrobi ključ ob strani motorja - uporabite nekaj, kar imate doma, 
kot je pisalo, da potisnete ključ ven.

4. Pod motorjem, na strani noge in glave, sta dve reži za mehansko spuščanje.
5. vstavite šestrobi ključ v vrzel, en konec naenkrat.
6. Na strani glave zavrtite šestrobi ključ v nasprotni smeri urinega kazalca, na 

strani noge pa zavrtite šestrobi ključ v smeri urinega kazalca.

za spuščanje ne uporabljajte 
električnega izvijača; uporabite 
šestrobi ključ, ki je priložen 
motorju.

 7. Nazaj vstavite letvice okvirja.

Pomembno je, da ključ obrnete v pravo smer. obračanje ključa v napačno 
smer lahko poškoduje notranji šesterokotnik in onemogoči mehansko 
spuščanje v sili.
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TEMPUR ARC™ Adjustable disc

Navodila za sestavljanje notranjih okvirjev z nastavljivimi diski
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PozoR
za uspešno in varno namestitev posteljnega sistema ter čim večje zmanjšanje 
tveganja za telesne poškodbe in poškodbe izdelka je treba natančno upoštevati 
navodila za sestavljanje.

izdelek sestavite ob pomoči najmanj dveh oseb.

Pazljivo odprite embalažo, da ne poškodujete izdelka in njegovih delov. Embalažo 
zavrzite varno in čim bolj trajnostno na svojem območju.
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sestavni deli

sledite smeri okvirja, na vzglavni strani okvirja so svetlo sivi diski.

Na voljo je 1 notranji okvir, če je 
velikost vaše postelje 90 × 200 
cm; 90 × 210 cm; 100 × 200 cm; 
100 × 210 cm; 140 × 200 cm ali 
140 × 210 cm.

Na voljo sta 2 notranja okvirja, če je velikost vaše 
postelje 150 × 200 cm; 150 × 210 cm; 160 × 200 cm; 
160 × 210 cm; 180 × 200 cm ali 180 × 210 cm.

1 x daljinski upravljalnik Premium

2 x kabel
1 x adapter

4 x kabel

2 x daljinski upravljalnik Premium

2 x adapter

Nožni del

vzglavje

Nožni del

vzglavje

1 x držalo vzmetnice 2 x držalo vzmetnice
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odstranjevanje ovoja konstrukcije

ovoj konstrukcije odstranite z obeh 
strani okvirja tako, da ga prerežete.

odstranite pritrdilno vezico s kabla.
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speljite kabel okoli srednjega 
reliefa. z uporabo reliefa se 
izognete izvleku vtiča omrežnega 
kabla iz motorja in morebitni 
okvari.

Priključite ustrezen konec vtiča 
v električno omrežje motorja in 
vstavite drugi konec v adapter.
drugi vtič vstavite v adapter.
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držalo vzmetnice je treba pritrditi na oporni okvir pod letvicami, in sicer na nožni strani.
odstranite prvo letvico z diski tako, da jo izvlečete. Najprej izvlecite letvico na enem 
koncu, nato še na drugem.
Postavite in povlecite čep vzmetnice v položaj na opornem okvirju. Namestite letvico 
nazaj na njeno mesto.

Namestitev držala vzmetnice
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PozoR
dvignite in odnesite okvir 
ob pomoči dveh oseb tako, 
da držite nepremične dele 
spodnjih opornih okvirjev.

oPozoRilo
Med montažo okvirjev bodite 
previdni, da si ne ukleščite 
prstov med zunanji in notranji 
okvir.

PozoR
okvirja ne nosite tako, da ga držite le 
na sredini letvic ali diskov, saj se lahko 
snamejo ali poškodujejo.
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1

2 2

1

obe osebi morata držati okvir na spodnjih daljših straneh, pritrjenih na nepremični del. 
okvir dvignite vodoravno.
Postavite vzglavno stran okvirja na vzglavno stran dna postelje, pri čemer naj nalegajo 
na vogale.
Ko je ta del nameščen, se lahko ena oseba premakne proti nožnemu koncu okvirja in 
drži okvir za držalo vzmetnice.
druga oseba lahko nato počasi spusti okvir.
oseba, ki drži držalo vzmetnice, lahko počasi spusti konec okvirja na podnožje postelje.

Namestitev enega nastavljivega notranjega okvirja
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1

2

1

2

Namestitev prvega okvirja:
obe osebi naj držita daljši nasprotni stranici okvirja.
držite okvir na spodnjem nepremičnem delu in ga vodoravno dvignite.
Ena oseba stoji ob zunanjem okvirju postelje, druga pa stopi na dno postelje.
Namestite vzglavni del okvirja na vogale in kovinski kot vzglavja.
Ko je ta del nameščen, se lahko ena oseba premakne k nožnemu koncu okvirja in drži 
notranji okvir za držalo vzmetnice.
Ko ena oseba trdno drži držalo vzmetnice, lahko druga oseba nato počasi spusti okvir.
Nazadnje mora oseba, ki drži držalo vzmetnice, počasi spustiti konec okvirja na 
podnožje postelje.

Namestitev dveh nastavljivih notranjih okvirjev
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Namestitev drugega okvirja:
okvir dvignite vstran. daljša stran okvirja, ki bo na notranji strani dna postelje, mora biti 
obrnjena navzdol.
držite konca okvirja, ki ležita nasproti nepremičnega dela okvirja.
oseba, ki stoji na vzglavni strani, stopi na dno postelje.
vzglavni konec notranjega okvirja postavite na kovinski kot vzglavja, drugi konec pa na 
podnožje postelje.
za stabilizacijo rahlo dvignite in potisnite notranji vzglavni kot okvirja.
Nato lahko oseba, ki stoji na dnu postelje, stopi iz okvirja, pri čemer še vedno drži okvir.
Ko se umaknete z dna postelje, spustite in počasi potisnite vzglavni konec okvirja na 
njegovo mesto.
Ko je vzglavni konec okvirja skoraj na svojem mestu, oseba na nožnem koncu prime 
držalo vzmetnice. Nato lahko oseba na vzglavnem koncu spusti okvir. oseba na 
nožnem koncu, ki drži držalo vzmetnice, drži nožni konec okvirja kvišku in ga počasi 
spusti na podnožje postelje.
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1. Priključite kabel motorja v električno vtičnico.
2. lučka motorja bo začela enakomerno utripati in zdaj imate na voljo 3 minute za 

seznanjanje.
3. Pritisnite in držite zgornja dva gumba daljinskega upravljalnika za seznanjanje in 

počakajte, da zagledate en dolg utrip lučke – to je signal za uspešno seznanjanje.  
To lahko preverite s pritiskom na gumbe na daljinskem upravljalniku.

Motor je še vedno v načinu seznanjanja in z motorjem lahko seznanite še en daljinski 
upravljalnik.

Po seznanjanju prvega daljinskega upravljalnika morate počakati, da lučka 
motorja utripne 5-krat (5 sekund), preden začnete seznanjati drugi daljinski 
upravljalnik.

Če uporabljate več kot en daljinski upravljalnik, morate počakati 5 sekund,  
da uporabite drug daljinski upravljalnik.

seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom
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1. Kabla motorjev vtaknite v električni vtičnici.
2. Žarometa motorjev začneta enakomerno utripati in nato imate na voljo 3 minute 

za seznanitev.
3. Pritisnite in pridržite zgornja dva gumba za seznanitev na daljinskem upravljalniku 

ter počakajte, dokler na enem motorju ne vidite utripa dolgega žarometa – to je 
znak uspešne seznanitve. Preverite jo lahko tako, da na daljinskem upravljalniku 
pritisnete gumba.

4. Preverite, ali ogrodji delujeta istočasno, in sicer tako, da pritisnete gumba na 
daljinskem upravljalniku.

seznanjanje dveh motorjev z enim daljinskim upravljalnikom

seznanjanje dveh motorjev z dvema daljincema

1. Priključite prvi kabel motorja v električno vtičnico in sledite korakom iz razdelka 
»seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom«.

2. Ko ste seznanili prvi motor z daljinskim upravljalnikom, priključite drugi kabel 
motorja v električno vtičnico in vzemite drugi daljinski upravljalnik, nato sledite 
korakom iz razdelka »seznanjanje enega motorja z enim daljinskim upravljalnikom«.

izvedba dodatnega seznanjanja

Če želite začeti drugo seznanjanje, izvlecite kabel motorja iz vtičnice in počakajte 1 
minuto, nato ponovno priključite kabel. zdaj ste pripravljeni na način seznanjanja.

Če želite to narediti hitreje, pritisnite gumb za lučko motorja na daljinskem upravljalniku, 
da zasveti, nato pa izvlecite kabel motorja iz vtičnice. Počakajte, da lučka motorja 
ugasne. Nato ponovno priključite kabel motorja v električno vtičnico in zdaj ste 
pripravljeni na seznanjanje.
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Premium funkcije daljinskega upravljalnika

Naslon navzdol

Opora za noge 
navzdol

Pomnilnik položaja

Če želite shraniti položaj v 
pomnilniku, držite gumb 
daljinskega upravljalnika 
za pomnilnik 10 sekund. 
Položaj je zdaj shranjen v 
motor.
Za uporabo funkcije samo 
enkrat pritisnite gumb in 
sledi premik v vaš shranjeni 
položaj. Ne držite gumba, 
potrebujete le en pritisk, da 
se premaknete v položaj.
Če želite shraniti nov 
položaj v pomnilnik, 
samo ponovite postopek 
shranjevanja položaja v 
pomnilnik.

Naslon navzgor 

Opora za noge 
navzgor

Položaj ničelne 
gravitacije

Če želite uporabiti funkcijo 
ničelne gravitacije, samo 
enkrat pritisnite gumb in 

sledi premik v položaj.
Gumba ni treba držati 

pritisnjenega.

  Vklop/izklop talne luči
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Namestitev vzmetnice

vzmetnico namestite v položaj ob pomoči dveh oseb. sledite oznaki blagovne znamke 
TEMPUR®, ki mora biti na sprednjem levem vogalu postelje.
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spuščanje v sili

spuščanje v sili je namenjeno spuščanju postelje, če pride do izpada električne 
energije in se mora postelja premakniti v vodoravni položaj.

1. odklopite motor z vira napajanja.
2. odstranite letvice na sredini noge in glave motorja. izvlecite letvice iz okvirja.
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3. vzemite šestrobi ključ ob strani motorja - uporabite nekaj, kar imate doma, 
kot je pisalo, da potisnete ključ ven.

4. Pod motorjem, na strani noge in glave, sta dve reži za mehansko spuščanje.
5. vstavite šestrobi ključ v vrzel, en konec naenkrat.
6. Na strani glave zavrtite šestrobi ključ v nasprotni smeri urinega kazalca, na 

strani noge pa zavrtite šestrobi ključ v smeri urinega kazalca.

za spuščanje ne uporabljajte 
električnega izvijača; uporabite 
šestrobi ključ, ki je priložen 
motorju.

 7. Nazaj vstavite letvice okvirja.

Pomembno je, da ključ obrnete v pravo smer. obračanje ključa v napačno 
smer lahko poškoduje notranji šesterokotnik in onemogoči mehansko 
spuščanje v sili.


