
UnikMatic
Langaton kaukosäädin



Kiitämme sinua luottamuksesta ja onnistuneesta moottoroidun vuoteen valinnasta. Tämä 

laatuvuode on valmistettu Suomessa mittatilaustyönä laadukkaimmista  materiaaleista juuri 

sinun kehollesi ja nukkumistavoillesi sopivaksi. Olemme tehneet parhaamme, jotta saisit 

ihanteellisimman levon, rentoutuisit kunnolla ennen nukahtamista ja nauttisit syvän unen 

ylellisyydestä. Moottorivuoteessa asennon voi säätää mieluisaksi jalko- ja pääpäätyä nos-

tamalla tai laskemalla. Päädyn korottaminen tuo helpotusta kuorsauksen sekä närästyksen 

oireisiin.

Rentouttavia hetkiä!



TURVALLISUUSOHJEET

• Älä avaa kaukosäätimen äläkä vastaanottimen kuorta! Takuun voimassaolo päättyy,  
   mikäli kuori avataan.
• Tarvittavan korjauksen voi suorittaa ainoastaan valmistaja.
• Älä päästä nestettä kaukosäätimen sisään.
• Varmista, että kaukosäätimen kuori ja vastaanottimen johto ovat ehjiä, ennen kuin      
   käytät laitetta. Jos johdot ovat vaurioituneet, palauta laitteet myyjälle vaihdettavaksi.
• Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään kaukosäätimellä myöskään poissa ollessasi.
• Aseta päädyt aina ala-asentoon, kun vuodetta ei  käytetä. Älä kuormita päätyjä     
   yläasennossa millään tavoin. 
• Radio signaali läpäisee seiniä ja kattoja. Käytä kaukosäädintä vain siinä huoneessa,    
   missä säädettävä vuoteesi sijaitsee.

Tarkistusta ja korjausta varten soita Unikulman tekniseen neuvontaan 
puh.  040 585 6192. Neuvonta palvelee arkisin klo 9–16.



KÄYTTÖÖNOTTO

Asenna paristot kuvan mukaisesti kauko-
säätimeen. Varmista, että paristojen napai-
suudet tulevat oikein. (2.1)

Kytke vastaanotin vuoteen nostomoottoriin 
kuva (2.2). Kytke Led moduuli 
vastaanottimeen. Pääsäntöisesti esiasennettu 
jo Unikulmassa. Kytke nostomoottorin 
virtajohto pistorasiaan kuva (2.2)

Suorita opetus-toiminto kuva (2.3), jotta 
kaukosäädin ja vastaanotin keskustelevat 
keskenään. Paina painikkeita (A) ja (B) yhtä 
aikaa noin kolme sekuntia, jonka jälkeen 
kaukosäädin on valmiina käytettäväksi.
Pääsäntöisesti esiasennettu jo Unikulmassa.

2.1

2.2

2.3

B

a



KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Vuoteen säätäminen

Käytä painikkeita 1 – 6 säätääksesi vuodettasi. 
(Huom. on normaalia, että vuoteestasi kuluu ääniä säädettäessä.)

Pää- ja jalkapäädyn moottorit yhtä aikaa ylös

Pää- ja jalkapäädyn moottorit yhtä aikaa alas

Pääpäädyn moottori ylös

Pääpäädyn moottori alas

Jalkapäädyn moottori ylös

Jalkapäädyn moottori alas

Kauko-ohjattava pistorasian päälle/pois toiminto (optio)

Yövalo painike päälle/pois (kirkkaus säädetään painiketta       
pohjaan painamalla, kun haluttu kirkkaus on saavutettu   
vapautetaan painike) 

Liitin nostomoottoriin liitettäväksi 

Opetus-toiminto painike

Päätyjen alasajopainike

(Päätyjen alasajopainiketta käytetään esim. silloin, 

kun kaukosäätimen paristot ovat loppuneet.)

Kytkin Led -valolle

Led -valo moduuli

Taskulampputoiminto 
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HUOMIOITAVAA RADIOTOIMISEN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTÖSSÄ

Kaukosäätimen toiminta-alueen laajuus riippuu paikallisista olosuhteista. Muut radiotoimiset 
laitteet voivat heikentää kaukosäätimen toimintaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi muut 
radiolähettimet ja vastaanottimet, radiomastot ja kännykät. Varmistaaksesi kunnollisen 
signaalin vastaanoton, älä asenna vastaanotinta suoraan metallilevyn päälle. Pidä minimissään 
noin 3 – 4 cm etäisyys vastaanottimesta metalliesineisiin.

Tämän dokumentin tiedot voivat muuttua ilman, että siitä tiedotetaan.

TAKUU

Radiotoimisella kaukosäätimellä ja vaastaanottimella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä 

lähtien. Takuu ei kata väärästä käytöstä aiheutuvia vikoja. Takuu päättyy, mikäli kaukosäätimen 

(poislukien patterin vaihto) tai vastaanottimen kuori avataan.

TEKNISIÄ TIETOJA

Kaukosäädin:

toimitajännite 4,5 VDC

Patterit 3 x 1,5 V AAA; MICRO; LR03

Toimitataajuus 869,85 MHz

CE Hyväksytty

Vastaanotin:

toimintajännite 18 – 30 VDC

virrankulutus valmiustilassa 10 mA

kytkentäkaapeli 1,8 m

kytkentätulppa nostomoottoriin 5-Pin DIN 41 524

CE Hyväksytty

Hyvää yötä!



Hyvää yötä!



Unikulma Oy

Petikontie 4, 

01720 Vantaa

puh. 040 - 585 6179

asiakaspalvelu@unikulma.fi

www.unikulma.fi




