
JENSEN EXACT  
COMFORT ADJUSTMENT 
MED APPEN JENSEN ADJUSTABLE SLEEP



INNAN DU BÖRJAR 

Ladda ned appen Jensen Adjustable Sleep 
till din iPhone från App Store eller till din 
Android från Google Play.



FÖRBERED IHOPKOPPLINGEN
1. Se till att Bluetooth är aktiverat i telefonen 
och att appen är nedladdad. 

2. Sätt bluetoothstickan i ihopkopplingsläge 
genom att sätta in den på avsedd plats i 
motorn under sängen. Om bluetoothstickan 
redan sitter monterad i motorn drar du 
ut den, väntar ett par minuter och sätter 
därefter in den igen.

3. När bluetoothstickan satts in korrekt 
kommer du att se ett blått ljus blinka 
under sängen. Motorn har nu aktiverat 
ihopkopplingsläget.

KOPPLA TILL BLUETOOTH
4. Tryck på Bluetoothikonen i appen. 

5. Tryck på connect-knappen. Appen söker 
själv efter tillgängliga sängar.

6. Om appen inte hittar någon säng, scrolla 
listan nedåt för att uppdatera och genomföra 
sökningen på nytt.

7. Om det fortsatt inte dyker upp någon säng i 
sökresultatet, repetera steg 2-3 från ”Förbered 
ihopkopplingen.”

8. När telefonen ber om att få para ihop 
sängen med telefonen, välj Godkänn.

9. Om appen visar bilder av två olika 
kontroller, tryck på den som fjärrkontroll som 
är mest lik den du fick med till din säng.

FELSÖKNING
10. Ifall appen är kopplad till sängen, men 
sängen inte rör sig kan motorn behöva 
nollställas. Detta gör du genom att använda 
fjärrkontrollen och köra sängen hela vägen 
till bottenläget med minusknappen. När 
sängen nått nedersta läget kommer den att 
nollställa sig själv. 

11. Om motorn är nollställd och appen 
även fortsättninsvis inte fungerar bör du 
kontrollera i telefonens inställningar så att 
appen har alla rättigheter som behövs för att 
kunna koppla till sängen med Bluetooth.
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