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Monteringsanvisning Motion 5000

OPPSTART
1. Ønsker du å bruke funksjon for nødsenk, sett inn 9V batterier i motoren B

2. Koble ledningen til motoren, og sett støpselet i stikkontakten A  
3. Fjernkontrollen er forhåndsprogrammert fra fabrikken og klar til bruk. Hvis ikke, se punkt 4-7.
4. Trykk samtidig på knapp 2  og 3  til et rødt lys blinker raskt. Fjernkontrollen er nå i innstillingsmodus  

(den gamle innstillingen er slettet).
5. Beveg fjernkontrollen inntil midten av motoren på sengen du vil koble til. Motor under seng gir fra seg et 

lyssignal som bekrefter tilkoblingen. Dersom du vil styre 2 senger samtidig med samme fjernkontroll, 
gjenta trinn 5. for seng nummer 2.

6. Du går ut av innstillingsmodus ved å trykke kort på knapp 2  og 3 , og de røde lampene slås av.  
Du kan nå styre sengen(e).

7. Dersom du kun vil styre en seng igjen, gjenta trinn 4-7.

MINNEFUNKSJON
1. Still sengen i den posisjonen du ønsker å lagre den i.
2. Trykk på den runde knappen (knapp 1 ) og hold den nede til sengen reagerer med en kort bevegelse 

opp og ned.
3. Ved et kort trykk på den runde knappen vil sengen gå  tilbake til horisontal stilling. 
4. Ved et kort trykk på den runde knappen igjen, vil sengen gå tilbake til lagret stilling.

BRUK 
Sengens løftemotor er ikke konstruert for kontinuerlig bruk. Pålitelig funksjon og normal levetid oppnåes 
kun dersom motoren ikke arbeider mer enn 2 minutter i løpet av en periode på 18 minutter. Dersom dette 
overskrides, forkortes produktets levetid, og garantien vil opphøre å gjelde.

LAVT BATTERINIVÅ PÅ FJERNKONTROLL  
Lavt batterinivå vises ved at det røde lyset blinker samtidig som det ikke er hvitt bakgrunnslys på knappene.

NØDFUNKSJON 
Om du har satt i 9-voltsbatterier i motor, kan sengen, i tilfelle strømbrudd, flyttes til horisontal stilling ved hjelp 
av fjernkontrollen. Trykk ned ryggstøtten (knapp 5 ) , hold den i 5-10 sekunder og sengen vil begynne å bevege 
seg. Gjenta det samme for å få ned fotstøtte (knapp 7 ) . Bytt batteriene i motoren etter at du har brukt denne 
funksjonen.  

FEILSØKING 
Dersom du ikke kan regulere sengen, gjør følgende:

• Kontroller at støpselet sitter riktig i stikkontakten, og at det er tilsluttet strømforsyningen.
• Kontroller at strømforsyningens grønne lys er tent.
• Kontroller at det er batterier i fjernkontrollen. Bytt batterier om de er utladet.
• Om nødvendig, ta støpselet ut av stikkontakten og gjenta prosessen ovenfor.
• Koble fjernkontrollen til sengen(e) på nytt.

FJERNKONTROLL-
FUNKSJONER
1   Minne
2   Lys under seng på
3   Lys under seng av
4   Ryggstøtte opp
5   Ryggstøtte ned
6   Fotstøtte opp
7   Fotstøtte ned
8   Ryggstøtte og  
      fotstøtte opp    
      samtidig
9   Ryggstøtte og  
      fotstøtte ned      
      samtidig

VIKTIG

Hvis du har kjøpt en seng med hel liggeflate skal begge de 
regulerbare bunnene være koblet til hver sin fjernkontroll og til 
“Svane® Remote”-appen. Se veiledningen punkt 4-7, og appen.
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STARTING UP
1. If you wish to use the emergency function, insert 9V batteries into the motor B .
2. Connect the electricity cable to the motor, then insert the plug into the socket A . 
3. The remote should be pre-programmed by the manufacturer and ready for use. If not, see steps 4-7.
4. Press buttons 2  and 3  simultaneously until a red light flashes. The remote is now in setting mode, and the previous 

setting has been wiped.
5. Hold the remote control next to the motor you would like to operate. The engine under the bed emits a light signal that 

confirms the connection. If you want to control two beds at the same time using a single remote control, repeat this 
process for bed #2.

6. To exit setting mode, briefly press buttons 2  and 3  and the red lights will  
switch off. You are now ready to operate your bed(s). 

7. To revert to operating just one bed, repeat steps 4-7.

MEMORY FUNCTION
1. To save a position, elevate your bed to the desired position.
2. Press the round button 1  and keep it down until you notice that the bed reacts with  

a quick up-and-down motion.
3. Press the round button briefly again and the bed will return to its starting position.
4. To later activate your saved posistion, just briefly press the round button.

USAGE
The bed’s motor is not designed for continuous usage. The bed will only continue to be reliable and 
operate for its normal lifetime, if the motor does not operate any longer than 2 minutes during a 
18-minute period. If this limit is exceeded, the lifetime of the product will be reduced and the war-
ranty will no longer apply.

LOW BATTERY
A flashing red light indicates low battery levels of the remote.

NIGHT LIGHTS 
Briefly press button 2  to activate the under-bed lights. 

EMERGENCY FUNCTION 
If you have inserted 9-volt batteries in the motor, the bed, in the event of a power failure, can be 
moved to the horizontal position using the remote control. Follow these few steps: 
1. Press button 5  on the remote and hold for 5-10 seconds until the bed starts to elevate.  
2. Repeat the same procedure for button 7 .  
3. Replace the batteries if you ever have to perform this procedure. 

MALFUNCTION
If you are unable to adjust the bed, please try the following:
• Check whether the plug has been inserted properly into the socket, and that it is connected to the power supply
• Check if the power supply has a green light 
• Check that there are batteries in the remote control. Replace the batteries if they have run out
• If necessary, remove the plug from the socket and repeat the procedure described above
• Reconnect the remote control to the bed(s)

IMPORTANT!

If the bed you have purchased has a joint sleeping surface, make sure 
you connect both adjustable bases to each remote, and to the «Svane® 
Remote» app. For instructions, see steps 4-7 below, or the app.

REMOTE FUNCTIONS
1   Memory  
2   Night light on 
3   Night light off 
4   Backrest up
5   Backrest down
6   Footrest up
7   Footrest down
8   Backrest and footrest  
      up simultaneously
9   Backrest and footrest  
      down simultaneously 

Assembly instruction
Motion 5000


