
LANGATON KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE
REM



Kiitämme sinua luottamuksesta ja onnistuneesta moottoroidun vuoteen va-
linnasta. Tämä laatuvuode on valmistettu Suomessa mittatilaustyönä laaduk-
kaimmista  materiaaleista juuri sinun kehollesi ja nukkumistavoillesi sopivaksi. 
Olemme tehneet parhaamme, jotta saisit ihanteellisimman levon, rentoutuisit 
kunnolla ennen nukahtamista ja nauttisit syvän unen ylellisyydestä. Moottori-
vuoteessa asennon voi säätää mieluisaksi jalko- ja pääpäätyä nostamalla tai 
laskemalla. Päädyn korottaminen tuo helpotusta kuorsauksen sekä närästyk-
sen oireisiin.

Rentouttavia hetkiä!

TURVALLISUUSOHJEET

•  Älä avaa kaukosäätimen kuorta! Takuun voimassaolo päättyy, mikäli kuori avataan.
•  Tarvittavan korjauksen voi suorittaa ainoastaan valmistaja.
•  Älä päästä nestettä kaukosäätimen sisään.
•  Varmista, että kaukosäätimen kuori ja johto ovat ehjiä, ennen kuin käytät laitetta.  
 Jos johto on vaurioitunut, palauta laite 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.

TAKUU

Kaukosäätimellä on 24 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. 
Takuu ei kata väärästä käytöstä aiheutuvia vikoja. 
Takuu päättyy, mikäli kaukosäätimen tai vastaanottimen kuori avataan.
CE hyväksytty.
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Vuodetta säädettäessä on normaalia, että vuoteestasi kuuluu ääniä.



KAUKOSÄÄTIMEN JA VASTAANOTTOYKSIKÖN YHTEYDEN 
MUODOSTAMINEN

Kaukosäätimen ja vuoteessa olevan vastaanottimen välille on muodostettu 
yhteys Unikulman tehtaalla. Tämä yhteys voi joissakin tapauksissa hävitä. Jos 
kaukosäätimen ja vuoteen välinen yhteys on hävinnyt, yhteys luodaan paina-
malla ensin kaukosäätimen näppäimiä 2 ja 3 ja pitämällä ne pohjaan painettu-
na, kun saman aikasesti painetaan moottorin kyljessä ”plug 2” kohdalla olevaa 
kytkintä. Kun yhteys on muodostunut, kuuluu moottorista piip ääni yhteyden 
muodostumisen merkiksi.

Kaukosäätimen painikkeesta nro 8 ohja-
taan vuoteen alle asennettua led-valoa. 
Led-valon liitin on kytketty Unikulman 
tehtaalla moottorin kyljessä olevaan 
”plug 3” kytkimeen. Mikäli valon toimin-
nassa esiintyy häiriöitä tarkista, että lii-
tin on tukevasti kiinni ”plug 3” kytkimes-
sä. ” Plug 4 ” -kytkimeen voidaan sijoittaa 
lisävarusteena myytävänä oleva kaksi-
paikkainen USB laturi.
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