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Ennen käyttöönottoa: 
- aloita asennus kääntämällä sänky ylösalaisin
- aseta virtakatkovarmistusparisto paikalleen (tulee 
   toimituksen mukana, 9V neppariparisto). Pariston 
   toimintavalmius säilyy n. 2 vuotta, vaihda paristo 
   aina ”virtakatkokäytön” jälkeen
- aseta kaukosäätimen liitin paikalleen
- kierrä jalat paikalleen ja käännä sänky oikeinpäin
- poista nippusiteet sälepohjan molemmista päistä
- asenna sivutuet paikalleen

Epäselvissä tapauksissa, ota yhteyttä sängyn 
myyneeseen myyjään.

Lisätiedot: asko.fi

10 v. jousistotakuu
Asko Bonnell -jousistolla on kymmenen vuoden takuu 
katkenneelle tai irronneelle jouselle.

5 v. vaahto-osan takuu
Eclipse-sarjan vaahtokasetilla on viiden vuoden takuu. 
Viidessä vuodessa tuote saa muokkautua ja siinä saa 
näkyä jo käytön jälki. Takuu kattaa virheet tai muutokset, 
jotka ovat aiheuttaneet materiaaliin yli 2 cm pysyviä ja 
näkyviä painaumia.

5 v. moottoritakuu
Asko Bonnell -säätösängyn moottorilla on viiden vuoden 
takuu.

2 v. säätöpohjan takuu
Säätösängyn säätöpohjalla on kahden vuoden takuu.
Nukkujan paino max. 120 kg.

Säätösängyn käyttöönotto

Takuuehdot
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Moottorin asentaminen
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Älä kytke moottorin seinäpistoketta ennen asennusta!

1) Ennen aloittamista, ota pois moottorin pohjalevyt.
2) Aseta sälepohja ylösalaisin lattialle ja kiinnitä jalat paikalleen.

4) Paina moottoripaketin päät yksitellen paikalleen (huom! sovitus on 
tiukka, painallus vaatii voimaa)

3) Aseta moottori paikalleen vipujen kohdalle siten, että  moottorikotelot 
tulevat laitaan päin. (ks kuva alla oik.)
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5) Aseta pohjalevy paikalleen. 6) Kiinnitä toinen levy samalla tavalla.

7) Asenna käsiohjaimet paikalleen (liitin moottorien välissä) ja                       
    käännä sänky oikeinpäin. 

Sivurauta (2 kpl) 
asennetaan kuvan 
osoittamalla tavalla 
säätöpohjan keskiosan 
rakoon.                    
(ks. kuvat A ja B alla)

Päätyrauta asennetaan 
kuvan osoittamalla  
tavalla jalkopään rimaan.     
(kuva C) 

Tukirautojen asentaminen

KUVA  A                           KUVA  B                         KUVA  C
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Okin-käsiohjain

Säätömoottori on tarkoitettu vain säätösänkyjen pää- ja jalkaosan 
säätöön. Säätömoottori on tarkoitettu  jaksottaiseen käyttöön: 
2 min/18 min. Esim. 1 min yhtäjaksoisen käytön jälkeen täytyy pitää 
9 min ajotauko.
        
Vältä ylikuormitusta ja yli 2 min yhtäjaksoista ajoa!
Valmistaja ei vastaa tuotteen virheellisestä tai käyttöohjeen 
vastaisesta käytöstä aiheutuvista vioista.

Valmistaja vapautuu vastuusta, jos käyttö on määräysten vastaista, 
turvallisuusohjeita ei noudateta tai mahdollisen korjauksen / 
muutoksen suorittaa joku muu kuin valtuutettu ammattitaitoinen 
henkilö.

- suojaa säätömoottori kosteudelta
- sähkökäyttöinen säätömoottori ei ole lasten leikkikalu
- lapset eivät saa käyttää säätömoottoria ilman aikuisen valvontaa
- säätösänkyyn mentäessä tai noustaessa pois on sängyn  
   oltava normaaliasennossa, eli vaakatasossa

Käsiohjaimen toiminnot:

S1   Selkäosan säätö ylös
S2   Selkäosan säätö alas
S3   Jalkaosan säätö ylös
S4   Jalkaosan säätö alas
S5   Selkä- ja jalkaosa ylös
S6   Selkä- ja jalkaosa alas

S6

S5
S1

S2

S3

S4

Huomioitavaa moottorisängyn käytössä



In english
Okin RF-ohjain
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Säätösängyn käyttöönoton yhteydessä tulee kaukosäädin parittaa, 
eli luoda yhteys valisemasi säätösängyn vastaanottimeen.
Kun säätösänky on muuten valmis, moottorin pistoke on 
pistorasiassa ja kaukosäätimen vastaanotin on kytketty moottorin 
kyljessä olevaan liittimeen, voidaan yhteys luoda:
1) paina vastaanottimen parituspainiketta               kunnes vihreä 
LED palaa.
2) paina kaukosäätimen kahta ylintä painiketta yhtäaikaa, kunnes 
LED alkaa vilkkua. Vilkkuminen vahvistaa toimenpiteen onnistuneen.

Huom. painettuasi parituspainiketta tulee toimenpide tehdä 10 sek. 
kuluessa. Kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä saa olla 
max. 2 m etäisyyttä.

RFeco 

RF-ohjaimen parittaminen
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Remote control 2.4 GHz eco 
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Zur kabellosen Bedienung 
Ihres motorisierten 
Komfortbettes

For wireless operation of 
your motorized comfort 
bed system 

Til fjernbetjening af dit 
Comfort motor system 

För fjärrstyrning av ditt 
komfortmotorsystem 

OKIMAT 

 Kabellos, ergonomisch, 
zuverlässig, einfache 
Bedienung, elegantes Design 

Wireless, ergonomic, 
reliable, easy handling, 
elegant design 

 Kabelløs, ergonomisk, 
driftsikkert, let 
håndtering, elegant 
design

 Kabellös, ergonomisk, 
driftsäker, enkel hantering, 
elegant design 

DE GB DK / NO SE

Funktionsbeschreibung 
Pairing-Methode: 

1. Verbinden Sie den Funk-
empfänger mit dem OKIMAT 

2. Drücken Sie 2x die Pairing-

Taste am Empfänger bis 
die LED aufleuchtet. Der 
Pairing-Prozess ist für die 
nächsten 10 Sekunden aktiv.  

3. Drücken Sie gleichzeitig die 
Tasten  und  am Hand-
sender, bis die grüne LED 
anfängt zu blinken. Das Blinken 
bestätigt den erfolgreichen 
Pairing-Prozess. 

4. Mit den Tasten  und 
können Sie nach der gleichen 
Methode (1.-3.) entweder einen 
2. OKIMAT zur Parallelfahrt 
von zwei Liegeflächen oder 
eine Funksteckdose pairen. 

Hinweis: 
Für den Pairing-Prozess sollte der 
Abstand zwischen Sender und 
Empfänger weniger als zwei Meter 
betragen.

Functional Description
Pairing method: 

1. Connect the RF receiver to 
the OKIMAT 

2. Press the pairing button 

on the receiver 2x 
until the LED turns on. You 
now have 10s for the 
pairing process.  

3. Press Keys  and  of the 
handset simultaneously 
until the LED on the 
receiver starts blinking. The 
blinking confirms successful 
pairing. 

4. According to this method 
(1.-3.) you can pair either a 
2nd OKIMAT for parallel 
operation of two beds or a 
RF power outlet by using 
keys  and 

Note:
The distance between 
transmitter and receiver should 
be less than 2 meters for 
pairing.

Funktionsbeskrivelse
Opsætning/indlæring:

1. Tilslut RF modtageren til din 
OKIMAT 

2. Tryk 2x på indlærings-tasten 
 på modtageren indtil 

den LED lyser. Du har nu 10 
sek. Til 
indlæringsprocessen. 

3. Tryk  og  på hånd-
senderen på samme tid 
indtil LED lampen på 
modtageren begynder at 
blinke. Når LED på 
modtageren blinker er 
indlæringsprocessen 
gennemført. 

4. Ved anvendelse af taste (3) 
og (4) og samme 
tastekombination kan man 
parre 2 OKIMAT til parrallel 
kørsel eller betjene tilbehør 
OKIN RF Power outlet. 

Bemærk: 
Afstanden mellem modtager og 
sender bør ikke være mere end 
2 meter i indlærings-processen.

Funktionsbeskrivning
Anslutning/ihopparning:

1. Sätt i RF-mottagarens kontakt i 
uttaget på din OKIMAT 

2. Tryck två gånger (2x) på 
anslutnings-knappen   
på mottagaren tills LED-lampan 
lyser. Du har nu 10 sekunder 
på dig att para ihop 
fjärrkontrollen med mottagaren. 

3. Tryck på knapp  och 
samtidigt på fjärrkontrollen tills 
LED-lampan på mottagaren 
börjar blinka. Blinkningen 
indikerar att ihopparningen är 
genomförd. 

4. Genom att använda knapparna 
 och  med samma steg 
som ovan (1.-3.) kan man para 
ihop en andra OKIMAT för 
parallellkörning eller en OKIN 
RF Power outlet. 

Observera: 
Avståndet mellan mottagaren och 
fjärr-kontrollen bör inte vara mer än 
två meter under anslutnings-
processen.

RF-receiver 
RFeco 

2x

Vastaanottimen LED-valo.

Vastaanottimen toiminnot:
1) ohjaus ala-asentoon
2) parituspainike (kts. ohje 
ed. sivulta)

 1)           2)

S6S5

S1 S2

S3 S4

Vastaanottimen liitäntä
moottorin sivussa.

Käsiohjaimen toiminnot

S1   Selkäosan säätö ylös
S2   Selkäosan säätö alas
S3   Jalkaosan säätö ylös
S4   Jalkaosan säätö alas
S5   Selkä- ja jalkaosa ylös
S6   Selkä- ja jalkaosa alas
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Moottori:

Puuosat:

Patja:

Jos moottori ei toimi:
- tarkista, että pistoke on seinässä 
- tarkista, että ohjaimen johto on kiinni moottorissa 
Jos toinen pääty ei toimi:   
- tarkista, että ohjaimen johto on kiinni moottorissa
- testaa tarvittaessa toisella ohjaimella
- ota tarvittaessa yhteys myyjään
Jos moottori pitää kovaa ääntä:   
- irrota moottori ja rasvaa 
  (ks. Moottorin huoltaminen s. 11)
Jos moottori ei pysy paikoillaan:  
- tarkista moottorin kiinnityslevyt                               
  (ks. Moottorin asentaminen s. 3-4)
- tarkista, että moottori on oikeinpäin

- puuosien lievä ääntely on luonnollista, vuodenaikojen 
  aiheuttamat huoneilman kosteudenmuutokset voivat 
  aiheuttaa puun elämistä ja tilapäistä natinaa / ääntelyä 
- tarkista säätöpohjan ruuvien riittävä kireys  
  (ks. kuva 2, s. 10) 
- tarkista sängyn jalkojen kiinnitys aika ajoin

Pehmusteen painuminen:  
- normaali käytön jälki on luonnollista  
- jousisto venyy käytössä, tasainen painuminen on luonnollista
Nukkumista häiritsevä patjan ääntely:
- jousiston lievä ääntely on luonnollista
- tarkista, että patjaa paikallaan pitävät sivuraudat ovat           
  oikein asennettu (ks. ohje tukirautojen asentamisesta)

Hoito-ohjeet

8 9 



In english

9 
Suomen suosituin jo vuodesta 1960

 Muuta:
- patja tulee kääntää säännöllisesti 2 - 3 kertaa vuodessa
- tuotteeseen voi liittyä uutuudentuoksua, joka häviää muutaman  
   viikon kuluessa   
- noudata tuotteesta saatuja kokoamis- ja käyttöohjeita              
- imuroi tuote säännöllisesti
- pyyhi pölyt etenkin keskitukipisteen ja metallin välistä (kuva 3, s. 10)

Muita huomioitavia asioita

- valmistaja huomioi takuuasioissa tuotteen käyttöiän ja  
   alkuperäinen ostokuitti tulee esittää
- materiaali- ja valmistusvirheet tulevat ilmi vuoden sisällä
- takuu ei korvaa tuotteen virheellisestä käytöstä tai hoidosta 
   johtuvia vikoja
- tuotereklamaatio hoidetaan joko korjaamalla tuote, toimittamalla 
  tarvittavat varaosat tai toimittamalla täysin uusi / vastaava tuote   
  tilalle. Takuuasian käsittelyssä sovelletaan kuluttajasuojalakia.

8 9 
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Mekaanisten osien huolto

KUVA 3 Pyyhi pölyt keskitukipisteen ja metallin välistä.  
Pölyn kertyminen ko. pinnalle saattaa aiheuttaa narinaa selkäosaa 
käytettäessä.

KUVA 2 Tarkista säätöpohjan ruuvien riittävä kireys säännöllisesti

Selkäosan tukipiste

10 11 
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Valmistaja varaa oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Sisäänrakennetut päätykytkimet pysäyttävät säätöliikkeen ylä- ja 
ala-asennossa.

CE-merkitty, suojausluokka II (VDE), syöttöjännite 230 VAC/50 Hz.
Tasavirtamoottori 24V DC (pienjännite), kotelointiluokka IP20.

Laitekohtaiset tiedot: toimintatapa, tehontarve, maksimivoima, 
valmistusaika vko/vuosi (esim. 19/13) ja tekniset tiedot mainittu 
arvokilvessä. Arvokilpi on kiinnitetty säätömoottorin kylkeen.

Käsiohjain kiinnitetty joustavalla spiraalikaapelilla, joka on toisesta 
päästä liitetty säätömoottoriin DIN-liittimellä (24 VDC pienjännite).

Paristovarmennettu (9V/18V) nukkuma-asentoon ajo 
sähkökatkoksen varalta.

Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.
Liitä ostokuitti / takuutodistus tähän ohjeeseen.

Moottorin huoltaminen

Suosittelemme moottorin huolellista rasvausta n. 1 vuoden välein 
alla olevan ohjeen mukaan. Tämä toimenpide varmistaa moottorin 
äänettömän ja luotettavan toiminnan ja pidentää moottorin 
käyttöikää.  

Irrota moottori sähköverkosta ennen toimenpidettä. Sopiva rasva 
on esim. CRC white lithium crease. Moottorin irrottaminen ja 
kiinnittäminen vaativat hiukan voimankäyttöä.

1. Poista moottorin kiinnitysläpät 
2. Irrota moottori säätösängyn 
    pohjasta 

3. Rasvaa moottorin karat  
    ja niiden kulkutiet
4. Rasvaa kevyesti myös  
    säätösängyn akseleiden urat

Säätömoottorin tekniset tiedot

10 11 
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