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MONTAGE INSTRUCTIES

N O R D I C  D E S I G N  A N D  C O M F O R T
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Slaap lekker in een bed van North Beds 
Slaap zeker in een bed van North Beds met 25 jaar garantie op frame- en veerbreuk, 

5 jaar garantie op fabricagefouten. De North Beds-collectie is gecertificeerd door 

Oeko-Tex® Standard 100 en Certipur als garantie dat de producten geen algenen of 

schadelijke chemicaliën bevatten.
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Onderhoud

Laat het bed zich aanpassen aan uw vorm.

Onze bedden zijn gemaakt van zachte materialen 

om een goede slaapkwaliteit te garanderen. 

Na een tijdje merkt u hoe het bed zich aanpast aan 

uw vorm en hoe goed u erin slaapt. Bij gewoon 

gebruik is het volkomen normaal. Een dergelijke 

aanpassing aan u en uw lichaam heeft geen invloed 

op de functionaliteit of sterkte van het bed.

Onderhoud

•  Draai uw bed (box en matras) één of twee keer  

 per jaar 180 graden om het oorspronkelijke   

 comfort van het bed te behouden. Elke tweede

  keer komt de markering naar het einde van   

 het bed. Houd er rekening mee dat de matras  

 ook wordt omgedraaid.

•  Om mogelijk geluid te voorkomen, moeten de  

 poten van het bed twee maanden na de 

 montage en dan eenmaal per jaar worden aan 

 gehaald. Op de harde vloer moeten de poten  

 worden voorzien van vilt.

•  Verstelbare bedden hebben veel bewegende   

 delen, dus het is volkomen normaal dat het bed 

 bij het verstellen geluid maakt. De constructie 

 bouten moeten worden aangedraaid en de 

 verbindingen moeten regelmatig worden 

 gesmeerd om storend geluid te verminderen.  

 Voor het smeren kan  naaimachineolie worden  

 gebruikt.

Over motoren

•   Controleer voordat u het bed gebruikt of de   

 motor correct is aangesloten.

•  Het bed mag alleen worden aangesloten op een

 230V-stopcontact zoals aangegeven op de

 motor.

•  Een verstelbaar bed heeft elektrisch aange-

 dre ven bewegende delen. In openingen en 

 interconnectiesystemen onstaat er een 

 klemgevaar. Spelende kinderen en ongewoon 

 gebruik kunnen het bed beschadigen, daarom  

 wordt aanbevolen de bedieningseenheid buiten 

 het bereik van kinderen te houden.

•  De motor kan extern worden schoongemaakt  

 met milde reinigingsmiddelen met een pH   

 waarde tussen 6-8.

•   Demonteer de motors niet tijdens het gebruik  

 van het bed.

•   Het bed moet volledig worden neergelaten en  

 de motor moet worden uitgeschakeld voordat  

 de demontage plaatsvindt. Dit is een voorzorgs 

 maatregel om klemletsels en andere ongeluk- 

 ken te voorkomen

•   De motor moet worden uitgeschakeld en de

  stroomtoevoer moet worden onderbroken 

 tijdens het onderhoud van het bed.
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Montage
Voor een veilige montage van het bed zijn ten minste twee volwassenen 

nodig. Volg de instructies zorgvuldig. Gebruik bij het openen van de buiten-

verpakking geen mes of andere scherpe voorwerpen die de inhoud kunnen 

beschadigen. 

Continentaal bed 5859/6301/6729/6814
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Montage
Voor een veilige montage van het bed zijn ten minste twee volwassenen 

nodig. Volg de instructies zorgvuldig. Gebruik bij het openen van de bui-

tenste verpakking geen mes of andere scherpe voorwerpen die de inhoud 

kunnen beschadigen. 

Bed en frame
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Montage
Voor een correcte montage van het bed zijn ten minste twee volwasse-

nen nodig. Volg de instructies zorgvuldig. Gebruik bij het openen van de 

buitenverpakking geen mes of andere scherpe voorwerpen die de inhoud 

kunnen beschadigen. 

Verstelbaar bed



MONTAGEANLEITUNG                NORTH BEDS      /   11



12    /    NORTH BEDS MONTAGEANLEITUNG

Verstelbaar bed – vervolg.
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Verstelbaar bed

Begin

A. Plaats 9V-batterijen in de motor.

B. Sluit de stekker aan de motor en steek hem in 

het stopcontact.

Afstandsbediening

De batterij is vooraf geïnstalleerd en is van het type 

CR2450. De afstandsbediening heeft de volgende 

functies:

1. Favoriete positie

2.  Het licht inschakkelen

3.  Het licht uitschakkelen

4.  Het hoofdeinde optillen

5. Het hoofdeinde verlagen

6.  Het voeteinde optillen

7.  Het voeteinde verlagen

8.  Het hoofd- en voeteinde 

 tegelijkertijd optillen

9.  Het hoofd- en voeteinde tegelijkertijd verlagen

Sluit de afstandsbediening aan op één of beide 

bedkanten tegelijkertijd

1.  Druk tegelijkertijd op de toetsen 2 en 3 totdat   

 het rode lampje begint te knipperen. Nu is de

  afstandsbediening klaar om op het bed te

  worden aangesloten.

2.  Houd de afstandsbediening in de buurt van de

  motor van het bed dat u wenst aan te sluiten en

  druk op een van de “uitvoeren”-knoppen totdat 

 het bed begint te bewegen.

3.  Druk op de toetsen 2 en 3 om de verbinding te

  verbreken, en het rode lampje zal uitgaan. 

 Nu kunt u het bed bedienen.

4.  Herhaal stap 1.2 en 3 als u terug wilt naar de 

 bediening van één kant van het bed.

Bewaar uw favoriete positie

1.  Stel het bed in op de positie die u wilt opslaan.

2. Houd de cirkelvormige knop “favoriete positie”

  ingedrukt wanneer het bed een beetje op en

  neer beweegt, uw favoriete positie wordt 

 opgeslagen.

3.  Door nogmaals op de cirkelvormige knop 

 “favoriete positie” te drukken, wordt het bed 

 automatisch naar de horizontale positie verlagd.

4. Druk nogmaals op de knop om het bed terug te 

 brengen naar de opgeslagen favoriete positie.

Verlichting onder het bed

Door het verlichtingsknop (2) in te drukken zet u

 het licht onder het bed aan. De helderheid van het 

licht neemt toe tot het gewenste niveau door de 

knop opnieuw te klikken en vast te houden. 

De verlichting wordt uitgeschakeld door op knop 

3 te drukken. Het rode knipperende lampje op de 

afstandsbediening geeft het lage accuniveau van 

de afstandsbediening aan.

Noodverlaging  

Als de voeding uitvalt, kan het bed worden 

neergelaten met behulp van 9V-batterijen. Con-

troleer of de batterijen zijn geplaatst en verlaag het 

bed met de afstandsbediening. Houd de 5-knop 

gedurende 5-10 seconden ingedrukt totdat het 

bed langzaam neerdaalt. Herhaal dezelfde proce-

dure op het voeteinde.

Probleemoplossing

Als het bed niet werkt, controleer dan:

•  Is de voeding aangesloten? Controleer motor en

  connector.

•  Controleer of het stroomindicator groen is.

•  Zorg ervoor dat de afstandsbediening een 

 batterij heeft en dat het scherm wordt verlicht.

•  Koppel zo nodig het netsnoer los en wacht 

 20 minuten.

Gebruik

De bedmotor is niet bedoeld voor continu gebruik. 

Het bed mag niet worden geregeld gedurende 

meer dan 2 minuten in een periode van 15 minuten. 

Het bed is ontworpen voor een belasting van 150 

kg. Het is belangrijk om niet op het voeteinde te

zitten wanneer het bed is verhoogd. In dit geval is 

de garantie niet van toepassing.

B

A
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Garantie

Garantie is van toepassing:

•  Op defecten als gevolg van materiaal- of fabricage 

 fouten aan houten frames wordt een garantie van 

 25 jaar toegepast.

•  Op kleine schade als gevolg van materiaal- of 

 fabricagefouten wordt een garantie van 5 jaar 

 oegepast.

•  Op motoren van verstelbare bedden geldt 3 jaar 

 garantie.

Garantie is niet van toepassing 

• Als onze gebruiks- en onderhoudsinstructies niet  

 worden opgevolgd.

• Als het product niet correct wordt gebruikt,  met  

 inbegrip van onjuiste of slechte productonderhoud 

 en als het product ongewoon vuil en onhygiënisch is.

•  Als het product is vervangen of gerepareerd zonder  

 de instemming van North Beds.

•  Deze garantie geeft de houder geen recht op 

 aanvullende rechten van de winkelier of weder-

 verkoper, inclusief garantievoorwaarden en

  eisen. Deze garantie beperkt echter niet het recht om  

 te kopen volgens de toepasselijke lokale wetgeving  

 inzake consumentenrechten. 

Garantiebedingungen:

•  Leg de garantie voor op de plaats van aankoop.

•  De garantie is van toepassing met een aankoop 

 bewijs. Deze garantie, samen met de geldige 

 aankoopbon, is een aankoopbewijs.

•  De garantie is alleen van toepassing op reparatie 

 of vervanging van het product.

•  Als het product of delen van het product zijn 

 gerepareerd tijdens de garantieperiode, wordt de  

 garantieperiode niet verlengd.

•  Het assortiment wordt voortdurend verfijnd en 

 productspecificaties kunnen in de loop van de 

 tijd veranderen, dus het bed zoals u heeft 

 aangekocht is mogelijk niet meer beschikbaar. 

 In dit geval wordt het product vervangen door 

 een gelijkwaardig product. Hetzelfde geldt voor

 reserveonderdelen voor reparaties.

•  Breng uw bedden niet terug zonder 

 voorafgaande afspraak bij uw wederverkoper.

•  In het geval van retour betaalt de koper verzend 

 kosten. De wederverkoper kan mogelijk een 

 vergoeding vragen voor kosten die zijn gemaakt 

 als gevolg van een onterechte klacht.
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N O R D I C  D E S I G N  A N D  C O M F O R T
www.northbeds.no


