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אזהרות בטיחות!

שים לב יש לקרוא את המידע הבא לפני השימוש במוצר: אי שימוש במכשיר הגנה מפני פרצי מתח עלול לפגוע 

בבטיחות או לגרום לתקלה במוצר ועלול לבטל את האחריות על החלק החשמלי. פרצי חשמל פתאומיים הם 

ללא ספק הגורם העיקרי לבעיות במעגלים חשמליים. על מנת לעזור בהגנה על המוצר במקרה של פרץ מתח או 

 הפסקת חשמל, השתמש בהתקן הגנה מפני פרצי חשמל )לא כלול(.

 אזהרה: לשימוש ביתי בלבד. 

אזהרות ספק כוח!

סכנת התחשמלות. לשימוש במקום יבש בלבד. לחיבור נכון של כבל החשמל, 

.HIT17 - ראו עמוד 13. יש להשתמש רק בספק הכוח וכבל מהסוג המסופק

אזהרת אחריות!

אין לפתוח את השנאי, תיבת הבקרה, המנועים או השלט הרחוק )למעט תאי הסוללה( 

או לנסות לבצע פעולות בהם. אחריות המוצר תבוטל אם תנסה לטפל בחלקים אלה.

ילדים קטנים וחיות מחמד

השלך מיד את כל חומרי האריזה מכיוון שהם מהווים סכנת חנק לילדים קטנים וחיות מחמד. אין לאפשר לאנשים 

או חיות מחמד להיכנס מתחת למיטה.אין להניח לילדים, למטופלים בהחלמה ולנכים להפעיל את המיטה ללא 

השגחת מבוגר. אין לאפשר לילדים לשחק עם כפתורי ההפעלה המקובעים במכשיר, יש להרחיק את השלט הרחוק 

מילדים. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיזיות\חושיות\שכליות\ניסיון וידע 

מופחת אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.

ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
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כתב וויתור לגבי שימוש במיטה בסביבת בית חולים או עבור מטופלים בהחלמה:

מיטות מתכווננות מעוצבות ומתוכננות לאורח חיים של נוחות בבית ואינן מיועדות לשימוש בבית חולים או לחולה 

המרותק למיטה בהחלמה ממושכת. מיטות מתכווננות אינן מצוידות במוטות אחיזה שיעזרו לחולים לעלות אל 

המיטה או לרדת ממנה בבטחה ואינן מיועדות לשימוש בסביבת טיפול באוהל חמצן או בסביבת גזים נפיצים. 

שמירה על המוצר:

מנועי הרמת המיטה אינם מיועדים לשימוש רציף של יותר משתי דקות בפרק זמן של 18 דקות, או בערך 10% 

ממחזור עבודה. כל ניסיון לעקוף או לחרוג מטווח זה יקצר את תוחלת החיים של המוצר ועשוי לבטל את האחריות. 

יש לבדוק את המכשיר לעתים קרובות, אם יש סימני בלאי או נזק. אם ישנם סימנים כאלה או אם המכשיר אינו 

עובד, או במידה וכבל ההזנה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה על-ידי איש מקצוע מוסמך מטעם פנדה. 

 פנה לשירות הלקוחות של פנדה לקבלת מידע נוסף. 

במידה ותרצה להחזיר את המוצר במהלך תקופת הניסיון, תתבקש להחזירו לקופסאת הקרטון הגדולה, לכן יש 

לשמור אותה במהלך תקופה זו. 

יחידות משקל:

מיטה מתכווננת זו יכולה לשאת משקל מקסימלי של עד 340 ק"ג, אך לפעולה נורמלית רגילה המשקל הסביר על 

המיטה יהיה עד 190 ק"ג. המיטה תתמוך מבנית במשקלים אלה, בתנאי שהמשקל מתחלק באופן שווה בין אזור 

הראש והרגליים. מוצר זה אינו מיועד לתמוך במשקל זה באזור הרגליים או הראש בלבד. חריגה ממגבלות משקל 

אלו עלולה לפגוע במיטה ו/או לגרום לפציעה ולבטל את האחריות.



7

כדי להפחית את הסיכון להלם, כוויות, שריפה או פציעות:

לפני ניתוק המיטה ממקור החשמל, וודא שהבסיס במצב אופקי והמנועים הרוטטים כבויים. יש לנתק  את בסיס 

המיטה ממקור החשמל לפני כל ניקוי או טיפול בו. אם הכבל או התקע פגומים, יש להפסיק את השימוש בבסיס 

המיטה. פנה לאנשי שירות מוסמכים מטעם חברת פנדה לבדיקה ותיקון.

סביבת המיקום:

רמת הצליל הנחווית בחדר קשורה ישירות לסביבה במיקום זה. כדי להפחית את התהודה, יש להניח פיסות שטיח 

או כוסיות גומי מתחת לרגליים. כוסיות הגומי מונעות מהמיטה להחליק כאשר זו מונחת על ריצוף חלק או קשיח. 

בעת הפעלת המתג שמפעיל ושומר על תנועת המיטה, מסיים את תנועת המיטה או גורם לשינוי כיוון תנועת 

המיטה, יש לוודא שאנשים בסביבה הינם מרוחקים. יש למקם את המיטה במקום מרווח והרחק מרהיטים ומוצרים 

נוספים כדי להימנע מסכנת הילכדות עם רהיטים אחרים.    

מנגנוני הרמה והורדה:

יש להיכנס למיטה או לצאת ממנה כאשר המיטה במצב אופקי )FLAT( ואין לשבת על חלקי הראש או הרגל בזמן 

שהם במצב מורם. בעת הנמכה והרמה של מיטה זו ייתכן ויישמע צליל זמזום בזמן ההפעלה.

ניקוי ושמירה על המיטה:

יש לכלול את ניקוי הבסיס והמסגרת התומכת במהלך ניקוי האבק שבחדר השינה וזאת ע"י שימוש במטלית לחה 

או יבשה בלבד. לניקוי כתמים נקודתיים ניתן להשתמש במטלית נקייה שהורטבה קלות במים חמים, במטלית 

לחה או במטלית יבשה בלבד. במקרה של כתמים קשים שנותרו לאחר הניקוי, יש לפנות לקבלת ייעוץ מגורם 

מקצועי המתמחה בניקיון.
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רשימת החלקים

כל האלקטרוניקה והרכיבים שצריך להתקין ממוקמים בקופסאות מתחת לתשתית או מחוברים למסגרת. לפני השלכת 

חומרי האריזה, וודא כי כל החלקים נמצאים ברשותך.

AAA סוללות

כבל חשמל

)1 יח׳(

שלט רחוק

)1 יח׳(

רגליים ותחתיות 3" + 3" + 6"

 )6 יח׳(
 )7 יח׳ עבור ממדים של 200*180 בלבד(

אספקת חשמל

)1 יח׳(

מוט המחזיק את המזרן במקומו

)1 יח׳(
)2 יחידות עבור ממדים של 180*200 בלבד(

A

D

B

E

C

F

 )3 יח׳(  
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NL200F מדריך הפניה מהיר לרכיבי האלקטרוניקה של

מנוע רגלייםמנוע ראש קופסאת בקרה
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שלט רחוק

קופסאת בקרה

אספקת חשמלשיוך לחצן

כבל חשמל

מנוע ראש מנוע רגליים
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מדריך התקנה
נדרשים שני אנשים כדי להרכיב את המיטה המתכווננת.

 שים לב: כדי להימנע מפגיעה במיטה המתכווננת, יש לפתוח את קרטון האריזה בזמן שהמיטה
במצב שטוח/אופקי.

1
לאחר פתיחת קופסת המשלוח, גזור את הסרט המהדק את קופסאות האביזרים ומוט התמיכה של המזרן, והנח 
אותם בצד. הרם את יחידת מסגרת המיטה המקופלת מקרטון המשלוח בזהירות, והנח אותה על רצפה שטוחה.
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2
כדי להתקין את כל שש הרגליים או שבע רגליים במיטה בגודל 180 * 200 )ראו תמונה B בעמוד 9(, יש להשחיל 
את בורג הרגל אל האום על מסגרת הבסיס, ולהדק אותו ידנית.  את מיקום הרגליים הנכון ניתן לראות בעמוד 15.

* יש להמנע מהידוק יתר

3
ישר את כבל אספקת החשמל )מחובר ליציאת 
החשמל של תיבת הבקרה( וחבר אותו למקור 

חשמל.

4
ישר את כבל החשמל וחבר אותו אל מקור 

החשמל.
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5
הפוך את הבסיס בזהירות על רגליו. 

מידע חשוב: נדרשים שני אנשים כדי להזיז את הבסיס. אין לגרור אותו על הרצפה. אין להשעין את המסגרת על 
הצד, לחץ מוגזם עלול לפגוע ברגלי המיטה.

6
יש להכניס סוללות מתאימות לשלט הרחוק של המיטה המתכווננת.

7
מקם את התושבות של המוט המחזיק את המזרן במקומו. החלק את הצד השמאלי של מוט המזרן אל התושבת. 

משוך את המוט אל התושבת הנגדית וחבר את הצד הימני.
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רגליים

ים
לי

רג
 ה

מי
קו

מי
ראש

רגל אמצעית 
מסופקת רק במיטה במידה 180*200
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הוראות שליטה מרחוק

נעילה/ פתיחה מרחוקנורית מופעלת/כבויה

מנח זיכרון

מנח קבוע מראש לצפייה

מנח קבוע מראש למנוחה

מרים ומנמיך את הראש

מנח זיכרון

מרים את הראש והרגליים

מנח קבוע מראש

מנח קבוע מראש נגד נחירות

מנמיך את הראש והרגליים

מרים ומנמיך את הרגליים

מנח אופקי
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כוון לחצני מגע )נגיעה אחת(כוונון

החצים HEAD   מרימים ומורידים את 
החלק של הראש בבסיס המיטה.

 תכנות מנחים קבועים מראש
בנגיעה אחת

תכנות מנח TV בנגיעה

תכנות מנח ZG בנגיעה

 ANTI SNORE תכנות מנח 
)נגד נחירות( בנגיעה

FLAT תכנות מנח 
)אופקי/שטוח( בנגיעה

LOUNGE תכנות מנח 
)מנוחה( בנגיעה

החצים FOOT  מרימים ומורידים את 
החלק של הרגליים בבסיס המיטה.

החצים הכפולים  מרימים ומורידים 
את אזור הראש והרגליים בבסיס המיטה.

לחץ והחזק את הלחצן, הנורית תידלק.

נעילה/פתיחה מרחוק
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הגדרת מנחים ניתנים לתכנות ושיוך שלט רחוק
)M2 -ו M1( המיטה המתכווננת מאפשרת לתכנת ולשמור 2 מנחים בהתאמה אישית

יש לקרוא את כל ההוראות להלן לפני תכנות המנחים הרצויים בשלט הרחוק.

שלב 1
כדי לתכנת את המנח )M1 או M2(, כוון את הראש 

והרגליים למצב הרצוי אותו תרצה לשמור.

שלב 2
M2 או M1 לשמירת המנח, יש ללחוץ על הלחצנים 

+  FLAT כשהם לחוצים יחדיו, עד להישמע הצפצוף.
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שיוך השלט הרחוק
השלט המקורי שמגיע בתיבה כבר משויך לבסיס המיטה. לא נדרשת פעולה נוספת .

במקרה שהשלט הרחוק אינו משויך לבסיס המיטה, בצע את השלבים הבאים.

שלב 1
 וודא שהסוללות עובדות כהלכה.

החלף אותן במידת הצורך .

שלב 2
חבר את כבל החשמל אל מקור החשמל.

שלב 3
לחץ והחזק את הרמת הראש והרמת הרגליים בו זמנית, ואז לחץ והחזק 
את הכפתור על הכבל של תיבת הבקרה למשך 3 שניות עד שנשמעים 2 

צפצופים, ואז השלט משויך .

לחצן שיוך
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גיבוי סוללת חירום - אספקת חשמל
סקירה כללית

מידע חשוב: יש להשתמש בסוללת הגיבוי רק במקרים של הפסקות חשמל. אין להשתמש בסוללות להפעלה 
רגילה של המיטה. סוללת הגיבוי לא תתמוך בתנועה חוזרת למשך זמן ממושך.

שימוש בסוללת גיבוי 
השתמש בשתי סוללות v9 בלבד )לא כלולות באריזה(. אם מתרחשת הפסקת חשמל, התקן את סוללות ה- 9 

 וולט לאספקת החשמל בכדי לאפשר אספקה זמנית של חשמל לבסיס החשמל
)ראה תמונה א'( .

התקנת סוללות
נתק את כבל החשמל מהשקע והסר את מכסה התא בצד התחתון של ספק הכוח )ראה תמונה ב'(.

הנח בפנים שתי סוללות v9, סגור את המכסה וחבר את כבל החשמל לשקע בקיר. סוללת הגיבוי לא תתמוך 
בתנועה חוזרת למשך זמן ממושך. לאחר חזרת אספקת החשמל הסדירה, נתק את כבל החשמל, הסר את 

הסוללות, ואז חבר את כבל החשמל בחזרה לקיר לשימוש רגיל.
אזהרה בנוגע לספק הכוח החיצוני:

אין להציב את ספק הכוח החיצוני או את החוטים מתחת לריהוט ואין לאפשר לחוטים להסתבך במנגנון. אין לדרוך 
או להניח פריטים על ספק הכוח החיצוני.

בא
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סנכרון שני בסיסים

שלב 1

חבר את בסיס A ו- B למקור החשמל.

שלב 2
ודא כי שלט A כבר משויך לבסיס A ושלט B משויך לבסיס B. אם לא, אנא שייך אותם על ידי ביצוע הוראות השיוך 

של שלט רחוק בעמוד 19

A בסיס

A שלט רחוק B שלט רחוק

B בסיס

שלב 3
שייך את שלט רחוק A לבסיס B. כעת ניתן להפעיל את 

A בו זמנית על ידי שלט רחוק B ובסיס A בסיס
A בסיס

B בסיס
שיוך

A שלט רחוק
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שלב 4
 Anti Snore עבור סנכרון שני השלטים של המיטה מתכווננת של פנדה, לחץ והחזק את הלחצנים 

)נגד נחירות( ו- Lounge )מנוחה( בשלט רחוק B, הנורית המהבהבת תידלק למשך 10 שניות. בינתיים, לחץ 
והחזק את הלחצנים הרם ראש והרם רגליים בשלט רחוק A , תהליך הלמידה הצליח כאשר הנורית המהבהבת 

בשלט B מתחילה להבהב.
כעת, שני השלטים יוכלו להפעיל את שתי המיטות בו זמנית . 

שים לב: אם ברצונך להחזיר ולהפעיל את המיטות בנפרד, לחץ והחזק את הלחצנים עם החצים הכפולים 

. A יופרד משלט B ואז הנורית תיכבה ושלט ,B בשלט רחוק
.)B יהיה פעיל )להפעלת בסיס B בצע את הוראות השיוך בעמוד 19 ואז שלט רחוק

נורית דולקת נורית מהבהבת

B שלט רחוקB שלט רחוקB שלט רחוק A שלט רחוק
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השלט הרחוק מאיר ונראה כי הוא ניתן להפעלה, אך הוא לא מפעיל את המיטה
ודא כי כבל החשמל מחובר לשקע מוארק ופעיל. בדוק את השקע על ידי חיבור מכשיר חשמל אחר שאתה יודע 

בוודאות כי הוא עובד.

אף תכונה של המיטה המתכווננת לא מופעלת
תכנת את השלט הרחוק )לתהליכי התכנות, עיין בסעיף הגדרת מנחים לתכנות ושיוך

שלט רחוק במדריך זה(. לאיפוס הרכיבים האלקטרוניים, נתק את כבל החשמל, המתן 30 שניות וחבר שוב. ייתכן 
כי התקן ההגנה מפני נחשולי מתח או שקע החשמל פגומים. בדוק את השקע על ידי חיבור מכשיר חשמל אחר 

שאתה יודע בוודאות כי הוא עובד. ודא שהמחבר בשלט הרחוק החוטי מחובר היטב לתיבת הבקרה.

שלט רחוק אלחוטי לא מאיר.
החלף את הסוללות בשלט האלחוטי.

)FLAT( הצד של הראש או הרגליים מתרומם, אך לא חוזר למצב האופקי
ייתכן שמנגנון המיטה חסום. הרם את המיטה וחפש את החסימה. הסר את החסימה.

ייתכן כי הצד של הראש קרוב מדי לקיר. ראש המיטה עשוי להיות קרוב מדי לקצה המזרן. ודא שיש מספיק מרחק 
בין תושבות ראש המיטה למזרן. כוונן אותן במידת הצורך.

פתרון בעיות
במקרה של תקלה, העזר בפתרונות האפשריים המופיעים ברשימה הבאה.
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 יש הפרעה קלה במהלך הפעלת פונקציית הרמת הראש והרגליים.
בדוק את הסוללות בשלט הרחוק, והחלף בשתי  סוללות AAA חדשות במידת הצורך.

ודא שאתה עוקב אחר מחזור הפעולה של המנועים )אל תפעיל יותר משתי דקות בפרק זמן של 18 דקות, או כ- 
10% ממחזור עבודה(. לחץ על לחצני ההרמה באופן ישר ומדויק. השלט הרחוק האלחוטי עשוי לחוות הפרעות 

נפוצות של תדרי רדיו ממכשירים אחרים המשדרים גלי רדיו. המתן מספר שניות, ואז נסה ללחוץ שוב על הכפתור 
המתאים.

רעש מוגזם של מנוע המיטה
אם המיטה ממוקמת על רצפת משטח קשיח, הנח פיסות שטיח או גומי )לא כלולים באריזה( מתחת לכל רגל של 

בסיס המיטה. בעזרת השלט הרחוק האלחוטי, הרם מעט את החלק של הראש, הרגל או הצוואר כדי ליישר מחדש 
את מנגנוני ההרמה/ הורדה עם פלטפורמת התמיכה של המיטה. ודא שהמיטה המתכוונת אינה ממוקמת צמוד 

לקיר, שידת לילה או חפצים אחרים העלולים
לגרום לרטט או לרעש. אם המיטה המתכווננת מותקנת מעל מסגרת מיטה, יש לודא שמנועי המיטה אינם גורמים 

 לרטט של מסגרת המיטה )או רכיבי מסגרת המיטה(. ודא שאביזרי ההצמדה של ראש המיטה מהודקים כראוי
)אם קיימים(.

נשמע רעש נקישה מתחת למיטה בעת ההרמה או ההורדה.
זה נורמלי. מנוע ההרמה משמיע "קליק" בעת כניסתו לפעולה. לא נדרשת פעולה.
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אנחנו כאן בשבילך לכל שאלה
03-7630396

info@pandazzz.com

www.pandazzz.co.il

@pandazzz_sleep @pandazzz.co.il עקבו אחרינו


