
NO:  Regulerbar seng

DK:  Elevationsseng

SE:  Ställbar säng

NL:  Verstelbaar bed

DE:  Das justierbare Bett

GB:  Adjustable bed

Wonderland 342



5 års reklamasjonsrett*
Mot material- eller produksjonsfeil.
Reklamasjonen omfatter ikke normal 
slitasje.
* 5 års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.

5 years guarantee *
For material or manufacturing defects.  
Claim does not include normal wear 
and tear.



Lykke til med valget av ditt nye 
Wonderland produkt. 
Wonderland produserer personlig 
til passede sengeløsninger med unike 
egenskaper og design. 
Vi håper dette produktet skal sikre deg 
god søvn og velvære i mange år.

We hope you will enjoy your new 
Wonderland pro duct. Wonderland is 
producing customized bed solutions 
with unique features and design.
We hope that this product will ensure 
high quality sleep and well-being for 
many years to come. 
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Fjern transportsikringen
For sikker transport af sengen er toppen og bunden 
sikret med strips. Så snart du har fastgjort benene og sat 
sengen på dens rette plads, kan du fjerne disse.

Vigtigt!
Når sengen ikke er i horisontal stilling, må man aldrig 
sidde eller stå på hoved- eller fodenden!

Før brug
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Ryg ned

Fod ned
 Ryg og fod ned

LED-lys

Ryg op

Fod op

Ryg og fod op

Fjernbetjing: HC05 Wireless

Med fj ernbetjeningen kan du hæve og sænke hovede- 
og fodenden til den position, du ønsker. Du kan også 
hæve og sænke hovede- og fodenden samtidig.

Fjernbetjeningen har indbygget batteri. Dvs. når bat-
teriet er opbrugt må fj ernbetjeningen skiftes ud.

Bluetooth
Fjernbetjeningens modtager er integreret i motoren 
på model 342 og tilpasset bluetooth.

Download app’en  - Bed Control App

App’en har de samme funktioner som fj ernbetjeningen, 
og giver mulighed for at justere sengen  via smartphone 
eller tablet.

Fjernbetjeningen
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Montering

02 Læg betrækket på

a. For at opnå det bedste resultat, træk betrækket   
 forsigtigt og gradvist ned langs alle siderne.  
 Sæt først alle fire hjørner på. Start derefter midt på 
 siderne og fastgør mod hjørnerne.

b. Fastgør velcrobåndet jævnt på sengens under- 
 side til sidst.

c.     Kun Betræk Som Dækker Begge Bunde.
I pakken med tekstil medfølger der et langt og bredt       
stykke velcobånd, dette skal monteres på midten af 
de to sammensatte bunde, fra hovedende til 
fodende, dette sikre at madrasserne ikke har kontakt 
med det velcobånd som ikke er dækket af berækket..

01 Skru benene på

2. Ta på trekket
a) fest hjørner og borrelås på overside
b) fest borrelås under

! Merket «head/opp» skal være ved hodeende. Pass på at lommen for fjernkontroll  er riktig vei.

1. Skru på beina
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04 Sæt endebremsen på

05 Læg den vendbare madras på bunden,  
 og topmadrassen oven på.

03 Sæt sidebremser på i de forborede huller

3.3.

4. Sett på endestopper

3 alt b. Sett på sidestopper i ønsket posisjon
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Parring af betjening og motor

1. Tilslut det ene strømkabel til stikkontakt. Lyset på    
    motoren vil nu blinke. Sengen er i parrings modus   
    i 3 min.

2. Hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen         
    inde samtidig. Når lyset giver et langt blink, er den    
    ene betjening parret med motoren. Og kør derefter  
    en af motorne op for at afslutte.

To senge på en betjening (Samtidskørsel).

3. Samtidskørsel (to senge parret på en fjernbetjening)  
    er muligt, man kan ikke være fuldstændig sikker på 
    parallelitet, da den ene motor kan starte nogle     
    sekunder senere end den anden og forskellig vægt- 
    belastning på sengen kan  give forskudt kørsel.

      https://vimeo.com/180155485

Parring af betjening til motor
For at parre seng med betjeningen gør du følende. 
OBS: TILSLUT KUN ÉN SENG TIL STRØM AD GANGEN.
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Strømforbrug 342
Alle Wonderland beds elevationssenge bruger Linak 
ZERO™ Technology, som sætter nye standard for strøm-
forbrug ved standby, med kun 0,1W. 

Vedligeholdelse
For at sikre at denne regulerbare seng skal fungere  
i lang tid, er det nødvendigt med nogle vedlige- 
holdels esforanstaltninger, foruden den normale ren-
gøring.
Der kan være behov for smøring af de bevægelige 
metalled med et tyndtflydende smøremiddel. 
Brug gerne et af de kendte smøremidler, der kan købes 
på spraydåse.

Hvis der opstår mislyde/knirkende lyde, når bunden 
aktiveres, kan dette fjernes ved at gennemgå  
skruerne og efterspænde disse. Det er helt normalt, at 
træ forandrer sig ved forskellige temperaturer, og der 
kan derfor opstå behov for at stramme skruerne.

Justering af fasthedsgrad
Du kan justere fastheden under sæde/hofteparti ved 
at skubbe plastbeslag enten ud mod siderne eller ind 
mod midten. Prøv dig frem, indtil du har fundet den 
fasthedsgrad, der passer til dig.

Fakta
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Motor funktioner og udskiftning 

Mekanisk nødsænkningLys under sengenStandbyfunktion

Din nye regulerbare seng er konstrueret med henblik 
på, at den skal kunne bruges i mange år. Hvis der alligevel 
skulle ske et uheld, er de fl este dele nemme at udskifte.
Selve motoren udskiftes nemt således:

01 Fjern de 2 plastdæksler, der holder motoren på   
        plads (se ill.). Motoren er nu løs.

02 Placér den nye motor i den rette position, og skub 
 plastdækslerne tilbage i låseposition.



19

DKProblemer

Problem Sengen lader sig ikke hæve eller sænke
 • Prøv at parre fjernbetjeningen med 
  motoren (se side 16).

 • Tjek at kablet som går ind i motoren   
    sidder helt inde, og det samme med   
  strømstikket til stikkontakten.

 • Er det strøm i strømkontakten?

Problemer? Hvis sengen ikke fungerer
Hvis der opstår driftsproblemer med produktet, kan 
følgende tjekliste benyttes til at finde årsagen/
løsningen:





5 års reklamasjonsrett*
Mot material- eller produksjonsfeil.
Reklamasjonen omfatter ikke normal 
slitasje.
* 5 års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.

5 years guarantee *
For material or manufacturing defects.  
Claim does not include normal wear 
and tear.

5 
YEARS

5 
ÅR



Wonderland AS
Øran Vest, N-6300 Åndalsnes

Tlf +47 71 22 78 00

info@wonderlandbeds.com

www.wonderlandbeds.com




