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Gebruiksaanwijzing SWS Wireless 
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A Functie- en verstellingtoetsen 

 Hoofd- en voeteneinde omhoog  Hoofd- en voeteneinde omlaag 

 Hoofdeinde omhoog   Hoofdeinde omlaag 

 Voeteneinde omhoog   Voeteneinde omlaag 

B Knopje voor openen batterijcompartiment 

Inleren van een bediening op een motor: 

Steek eerst de stekker in het stopcontact en zorg dat de batterijen juist in de bediening zijn geplaatst.  

1 Druk 2 x kort op de functietoets van de motor (A). 
2 De LED gaat branden. De ontvanger in de motor staat nu voor 30 seconden in de leermodus.  
3 De MIDDELSTE twee toetsen van de bediening GELIJKTIJDIG indrukken, tot de LED uit gaat. 
4 De bediening kan vervolgens gebruikt worden. 
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Inleren van één bediening op TWEE motoren (synchroonbediening): 

De bediening moet eerst ingeleerd zijn op de eerste motor volgens de bovenstaande procedure ‘Inleren van 
een bediening op een motor’.  

Steek eerst de stekker in het stopcontact en zorg dat de batterijen juist in de bediening zijn geplaatst.  

1 Druk 2 x kort op de functietoets van de motor (A). 
2 De LED gaat branden. De ontvanger in de motor staat nu voor 30 seconden in de leermodus.  
3 De ONDERSTE twee toetsen van de bediening GELIJKTIJDIG indrukken, tot de LED uit gaat. 
4 De bediening kan vervolgens gebruikt worden op TWEE motoren tegelijk.  

A 

       

Resetten motor om vervolgens opnieuw in te leren: 

Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 seconden en steek de stekker weer terug in het stopcontact. 

1 Druk 4 x kort op de functietoets van de motor (A). 
2 De LED in de functietoets (A) gaat branden. Wacht 2 seconden.  
3 Druk 1 x kort op de functietoets van de motor (A). 
4 De LED in de functietoets (A)gaat uit.  
5 De motor is nu gereset. Er kan opnieuw begonnen worden met het aanleren van de bediening. 

Zaklampfunctie:  

Met de grijze toets aan de linkerzijde van de bediening kan de zaklamp geactiveerd worden. De grijze toets aan 
de rechterzijde van de bediening heeft geen functie.  

Plaatsen/ verwisselen van de batterijen:  

1 Druk VOORZICHTIG op het knopje aan de zijkant van de bediening om het batterijcompartiment te 
openen. 

2 Trek het batterijcompartiment voorzichtig uit de bediening.  
3 Plaats de batterijen zoals aangegeven op de afbeeldingen in het batterijvak. Let op de juiste 

polering!  Gebruik geen oplaadbare batterijen. 
4 Plaats het batterijcompartiment terug in de bediening tot deze vast klikt.  
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Veiligheidsinstructies:  

 De bediening is alleen geschikt voor thuisgebruik 
 De bediening is niet geschikt voor gebruik in een medische omgeving, zoals een ziekenhuis.  
 De bediening is niet geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving of buitengebruik.  
 De bediening kan alleen gereinigd worden  met een licht vochtige doek.  
 De bediening is geen speelgoed.   

 

Problemen oplossen:  

Probleem    Mogelijke oorzaak   Oplossing 

 De bediening werkt niet  Stekker van de motor los   Steek de stekker in het 
         stopcontact 
     
    Lege batterijen    Vervang de batterijen 
 
    Batterijen verkeerd geplaatst  Let op de polering zoals 
         afgebeeld in de  
         batterijhouder 
    
    De bediening is niet ingeleerd   Volg de instructie voor  
    op de motor    inleren. Eventueel eerst 
         resetten 
 
    De afstand tussen de bediening  Ga dichter bij het bed  
    Is te groot    staan 
     
    Bediening of motor is defect  Neem contact op met 
         de klantenservice 
    
    De bediening is gevallen   Neem contact op met 
         de klantenservice 
 

 De motor werkt niet  Stekker van de motor los   Steek de stekker in het 
         stopcontact 
    Stroom tijdelijk uitgevallen  Noodverstelling* 
 
    Motor defect    Neem contact op met 
         de klantenservice 
 

 De zaklamp werkt niet  Batterijspanning is laag   Vervang de  
         batterijen 
     

* Noodverstelling: De motor is voorzien van één of twee 9V-batterijen. Deze batterijen hebben 
voldoende spanning om bij stroomuitval de boxspring eenmalig naar de vlakke stand te verstellen. Na deze 
noodverstelling zullen de batterijen vervangen moeten worden.  

 

Klantenservice:  T. +31 (0)413 820 888 (Ma. t/m Vr. 09:00 – 17:30 uur)  
   F. +31 (0)413 820 887 
   @. klantenservice@swisssense.nl 


