
Ennen käyttöä tarkista, että 
johdot ovat ehjät ja että mo-
lemmat pistokkeet on liitetty 
verkkoon. 

Fysiovibrastinen 
hierontavaikutus
Hieronnat vaikuttavat se-
kä kehon pinnalla oleviin li-
hasryhmiin että syvemmällä 
oleviin lihaksiin ja sisäelimiin. 
Hierontamoottorit lähettä-
vät aaltoja fysiovibrastisesti 
eri taajuusalueilla. Mitä mata-
lampi aaltoalueen taajuus on, 
sitä syvemmältä ne kehon si-
sällä vaikuttavat. 
Painonappien avulla voit sää-
tää valitsemasi hieronnan voi-
makkuutta ja vaikutusta.  

Nostot ja laskut
1. Vuoteen pääpuoli kohoaa 
portaattomasti, kun painat 

. Pääpuoli laskee, kun 
painat .
2. Vuoteen jalkopää nousee 
portaattomasti painamalla 
nappia  ja laskee, kun 
painat nappia .
3. Sekä jalkopää että pää-
puoli nousevat yhtäaikaa na-
pista  ja laskevat napista 

.

Infrapunasäteet heijastuvat  
vuoteen alla olevaan vas-
taanottimeen. Punainen va-
lo osoittaa säätimen olevan 
toiminnassa. Ellei toiminto 
käynnisty, tarkista, ettei vuo-

teen alla oleva infrapunavas-
taanotin ole peittynyt ja että 
säätimen paristo on paikal-
laan.

Hieronnat erikseen 
ylävartalolle ja jaloille
Kaikissa hieronnoissa on 
kuusi eri voimakkuutta.

1. Kun painat 

off
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, mootto-
rit hierovat ylävartaloasi sekä 
hartioita ja niskaa. Hieronnan 
voimakkuutta voit lisätä ja vä-
hentää painamalla samaa 
nappia toistuvasti useam-
man kerran. Kun voimakkuus 
ei enää lisäänny (tai vähene), 
kuulet äänisignaalin. 

2. Jalkopään hieronnat toi-
mivat samalla tavalla painal-
luksittain napista 

off
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. Suosit-
telemme aluksi kevyempää 
hierontaa selän ja hartioiden 
alueelle ja voimakkaampaa 
hierontaa jaloille.

Ohjelmoidut hieronnat
Valmiiksi ohjelmoidut aalto-, 
vuoro- ja rentoutushieronnat, 
saat painikkeista 1, 2 ja 3.

Aaltohieronnat 

off
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Kun toisen moottorin hieron-
tavoima lisääntyy asteittain, 
toisen moottorin voima vähe-
nee asteittain.

Vuorohieronnat 

off
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Molempien moottoreiden hie-

rontavoima lisääntyy ja vähe-
nee vuorotellen.

Rentoutushieronnat 

off
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Molempien moottoreiden hie-
rontavoima lisääntyy ja vähe-
nee yhtäaikaa. Kaikissa ohjel-
missa voit lisätä ja vähentää 
hieronnan voimakkuutta tois-
tamalla painalluksia. Kun voi-
makkuus ei enää lisäänny, 
kuulet äänisignaalin.

Hierontojen lopettaminen
Valitsemasi  hieronnan voit lo-
pettaa välittömästi painamal-
la nappia off

1
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3

.

Ajastin
Siltä varalta, että saatat nu-
kahtaa, ajastin lopettaa hie-
ronnan automaattisesti kym-
menen minuutin kuluttua. 
Voit välittömästi aloittaa hie-
ronnan uudelleen.

Päätyjä EI saa kuormittaa!

Langaton infrapunasäädin hieronnoin

Käyttöohjeet  Unikmatic 
Moottoroitu vuode, Level 2-4, kaikki säätimet

Kiitämme sinua luottamuksesta ja onnistuneesta mootto-
roidun Unikmatic-vuoteen valinnasta. Tämä laatuvuode on 
valmistettu Suomessa mittatilaustyönä laadukkaimmista  
materiaaleista juuri sinun kehollesi ja nukkumistavoillesi 
sopivaksi. Olemme tehneet parhaamme, jotta saisit ihan-
teellisimman levon, rentoutuisit kunnolla ennen nukahta-
mista ja nauttisit syvän unen ylellisyydestä.



Turvallisuutesi vuoksi

Jalkopään hieronnat

Pääpuolen hieronnat

Pääpuoli ylös

Pääpuoli alas

Jalkopää ylös

Jalkopää alas

Molemmat päät ylös

Molemmat päät alas

Punainen merkkivalo

Lopetuskatkaisin

Aaltohieronnat 1–6

Vuorohieronnat 1–6

Rentoutushieronnat 1–6 

Yövalon mahdollisuus

(Ei toistaiseksi 

käytössä Suomessa)

Langaton infrapu-
na-säädin hieronnoin

Langaton 
infrapunasäädin 

Langallinen
kaukosäädin

Hierontalaitteisto täyttää vaa-
tivimmat kansainväliset tur-
vallisuusmääräykset. Turvalli-
suutesi ja toimivuuden vuoksi 
sinun on syytä käyttää lait-
teistoa käyttöohjeen opasta-
malla tavalla.

1. Muista, ettei moottoroitu 
vuode ole tarkoitettu lasten 
leikkivälineeksi.

2. Aseta päädyt aina 
ala-asentoon, kun vuodetta 
ei käytetä. Älä kuormita pää-
tyjä yläasennossa millään ta-
voin. 

3. Älä päästä vettä, nestei-
tä tai kosteutta säätimeen tai 
moottoreihin. Tämä voi ai-
heuttaa oikosulun.

4. Älä koskaan avaa itse inf-
rapunasäädintä tai mootto-
rien suojusta. Mahdolliset 
korjaustoimet voi suorittaa 
vain valtuutettu asiantuntija. 
Itse tehdyt korjaukset saatta-
vat aiheuttaa vaaratilanteita. 
Jos teet itse korjauksia, myös 
takuu raukeaa. 

5. Jos huomaat vaurioita joh-
doissa tai moottoreiden suo-

juksissa tai moottoreihin pää-
see kosteutta, ota pistoke irti, 
äläkä liitä johtoja sähköverk-
koon. 

6. Tarkistusta ja korjausta 
varten soita Unikulman tek-
niseen neuvontaan puh. (09) 
7001 8216. Neuvonta palve-
lee arkisin klo 9–16.

Lapsilukko
Kaukosäätimen lapsiluk-
ko aktivoidaan painamal-
la off-nappia n.10 sekunnin 
ajan, kunnes kuulet merk-
kiäänen. Se poistetaan pois 

Langaton infrapuna- ja langallinen säädin

Vuoteen alle on sijoitettu kak-
si moottoria (lisävarusteena 
kaksi hierontamoottoria) suo-
jaan. 

Useimmat ongelmatilanteet 
johtuvat siitä, että siivouk-
sen yhteydessä pistoke on 
irronnut tai kosketus löysty-
nyt. Langallisessa versiossa 
kannattaa tarkistaa säätimen 
koskettimen kiinnitys.

Säätimen puhdistaminen
Säädin voidaan puhdistaa 
kuivalla tai hyvin kevyesti kos-
tutetulla kankaalla. 

HUOM! Kosteutta EI saa 
päästä johtoihin tai sähkölait-
teisiin.

Mahdollisten ongelmati-
lanteiden sattuessa

Moottorit eivät käynnisty
Ratkaisu: Varmista, että jär-
jestelmä on kytketty virtaläh-
teeseen. Kytke pistoke pisto-
rasiaan.

Säädin ei toimi
Ratkaisu a): Varmista, että 
langallisen version säätimen 
johto on kytketty

Ratkaisu b): 
Varmista, että langattoman 
version säätimen patteris-
sa on virtaa. Tarkista syttyy-
kö merkkivalo. Jos ei, vaihda 
patteri.

Mikään ei auta...
Jos tarkistusten jälkeen on-
gelma jatkuu, ota yhteyttä 
Unikulman asiakaspalveluun, 
puh. 040 585 6179

Kanavavalitsimet (1,2 ja pois)

Merkkivalo

Molemmat päädyt ylös/alas

Pääpuoli ylös/alas

Jalkopuoli ylös/alas

HUOM! Valitse säätimestä 
sama kanava kuin moottorista. 
Näin saat parivuoteeseen 
molemmille oman toiminta-
alueen.

Alustan säätö
Alustan ristiselän kohdan 
jäykkyys on säädettävissä 
säätöpalojen avulla.



Hierontamoottorit
Virranotto  230V AC/50 Hz
Käyttöaika kerralla   Suositus 20 min.
Lapsilukko 15 sek. Off-nappia
Automaattiajastin 10 min.
Takuuaika  3 vuotta
Nostomoottorit 
Valmistettu DIN/VDE-standardin mukaan. 
Laitekohtaiset tekniset tiedot koteloissa. 
Langallinen säädin on varustettu joustavalla 
spiraalikaapelilla.
Ensisijainen virranotto 230V AC/50Hz
Toissijainen 24V DC
Takuuaika 2 vuotta

 

Säädin
Virranotto 9V DC patterilla
Vuoteen runko
Takuuaika 2 vuotta
Patjan takuu
Takuuehdot patjan takuukortin mukaan

Säätimen punainen merk-
kivalo ei syty painikkeita 
painettaessa.
Ratkaisu: Paristo voi olla siirty-
nyt paikaltaan. Tarkista myös 
pariston suunta. Jos virta on 
loppunut, vaihda paristo.

Kun painiketta painetaan, 
punainen merkkivalo syt-
tyy, mutta hieronnat ja kal-
tevuussäädöt eivät toimi.
Ratkaisu a): Lapsilukko on 
päällä. Avaa se painamalla 
off-nappia yhtäjaksoisesti noin 
15 sekuntia.

Ratkaisu b): Pistokkeet ovat 
esimerkiksi imuroitaessa irron-
neet osittain seinästä. Vuodetta 
kohden pistokkeita on kaksi. 
Tarkista, että molemmat pis-
tokkeet ovat varmasti pohjassa.

Ratkaisu c): Tarkista, että sekä 

vuoteen alla olevan vastaanot-
timen että säätimessä, pariston 
alla olevan lähettimen koodipyö-
rät ovat samassa asennossa, 
joko oikealla tai vasemmalla 
(kuvat 2 ja 3). Tarkista myös, 
ettei infrapunasäteen vastaan-
ottoyksikkö ole peittynyt. 

Erillisistä parivuoteista  
toinen vuode toimii, mutta 
toinen ei. 
Ratkaisu: Tarkista ensin, että 
paristot ovat kunnossa. Ellei se 
auta, katso että toisen vuoteen 
koodipyörät ovat samassa 
asennossa joko vasemmalla 
tai oikealla sekä lähettimessä 
(pariston alla) että vastaanot-
timessa (vuoteen alla) ja että 
toisen vuoteen koodipyörät 
ovat vastakkaisessa asennossa.

Erilliset parivuoteet toimivat 

molemmat yhtaikaa samasta 
säätimestä. Toinen säädin 
ei näytä toimivan. 

Ratkaisu: Toisen vuoteen koodi-
pyörä vuoteen alla on esimerkik-
si imuroitaessa siirtynyt väärään 
asentoon. Käännä koodipyörä 
vastakkaiseen suuntaan.

Ellei ongelma ratkea, soita lisä-
tietoja, tarkistusta ja mahdollis-
ta korjausta varten Unikulman 
tekniseen neuvontaan puh. (09) 
7001 8216. Neuvonta palvelee 
arkisin klo 9–16.

Mahdollisten ongelmatilanteiden korjaaminen

1.

2.

3.

Kuva 1. Infrapunasäätimen (lähettimen) paristo 
sijoitetaan paikalleen alapuoli ensin. Työnnä 
sitten toinen pää huolellisesti paikalleen plus- ja 
miinusliittimiin.

Kuva 2. Lähettimen punainen koodipyörä sijait-
see paristokotelon alla. Koodipyörässä on kaksi 
asentoa: vasen ja oikea.

Kuva 3. Vuoteen alla oleva infrapunavastaanotin. 
Koodipyörä sijaitsee infrapunavastaanottimen 
vieressä. Koodipyörässä on kaksi asentoa: vasen 
ja oikea.

Onnittelumme valinnastasi. 
Uusi vuoteesi on valmistettu 
parhaista komponenteista 
Vantaan tehtaallamme.  

Anna vartalollesi aikaa tutus-
tua täysin uuteen nukku-
ma-asentoon. Suositte-
lemme kyljellään tai selällään 
nukkumista. Vältä vatsallasi 
nukkumista niskan ja selkä-
rangan kiertymisen  johdosta.

Yksilöllisen jousituksen valin-
neena Sinun kannattaa kiin-
nittää huomiota tyynyysi. Tyy-
nyn tehtävä on tukea päätäsi 
rentouttaen kaulan ja hartian-
seudun jännitystä. Liian kor-
kea tyyny jättää lihakset jän-
nitystilaan eikä muu vartalo 
pääse rentoutumaan. Useim-
miten yksi hyvä tyyny riittää! 
Vaihda ja pese tyynysi hygie-
niasyistä säännöllisesti.
Käytä hengittäviä mate-
riaaleja petauspatjas-
sasi, täkeissä ja laka-

noissa. Unikulmissa on 
tarkkaan mietitty, hyvä vali-
koima unesi parhaaksi.  

Kysy uusimpia innovaatioi-
tamme. Löydät liikkeistämme 
erikoisratkaisuja mm. vuoro-
työläisille (Bodyclock) ja levot-
tomille nukkujille (Balance). 
 
• Älä syö raskaasti ennen 
nukkumaanmenoa. Kevyet 
salaatit, maitotuotteet ja 
hedelmät ovat suositeltavia 
iltapaloja. 

• Vältä piristäviä juomia, lääk-
keitä ja alkoholia ennen nuk-
kumaan menoa. Ne heiken-
tävät unen vaiheita ja unen 
laatua.

• Tee makuuhuoneestasi 
omaan makuusi täydellinen 
ja mahdollisimman mukava 
paikka. Huolehdi ennen nuk-
kumaanmenoa ilmanvaih-
dosta tuulettamalla ja pidä 

makuuhuone puhtaana ja 
viileänä.

• Noudata säännöllistä uni-
rytmiä - se kannattaa! Unesi 
on silloin tehokkainta. 

• Valo vaikuttaa melatoniinin, 
unihormonin, eritykseen. Se 
käynnistää ja ylläpitää untasi. 
Huolehdi makuuhuoneesi 
pimennyksestä ja anna oman 
unirytmisi toimia eduksesi.

• Jos närästää tai kuorsaat,  
yleensä pääpuolen nosta-
minen parilla sentillä auttaa. 

• Mikäli kuorsaat rajusti ja 
olet päivisin selittämättömän 
väsynyt, eliminoi oman lääkä-
risi kanssa uniapnean mah-
dollisuus. Uniapnea kannat-
taa hoitaa kuntoon.

Vihjeitä parempaa yöuneen ja lepoon

Tekniset tiedot ja takuu


