
JENSEN ADJUSTABLE SLEEP 
SOVELLUKSEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN 



YHDISTÄMISEN VALMISTELU
1. Varmista, että puhelimen Bluetooth on 
päällä.  

2. Kytke yhdistettävän vuoteen virtajohto irti.

3. Kytke johto taas verkkoon 10 minuutin 
kuluttua.  

4. Vuoteen moottorin alla olevan valon pitäisi 
nyt vilkkua osoituksena siitä, että vuoteen voi 
yhdistää. 

BLUETOOTH-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN 
5. Paina Bluetooth-kuvaketta sovelluksessa. 

6. Paina Connect-painiketta, jolloin sovellus 
alkaa hakea saatavilla olevaa vuodetta. 

7. Jos vuodetta ei löydy, päivitä näyttö ja hae 
uudelleen.  

8. Toista vaiheet 2 ja 3, jos et vieläkään löydä 
vuodettasi.

9. Kun sovellus ehdottaa parinmuodostusta 
vuoteen kanssa, paina ”approve”. Nyt 
vuodetta voi säätää sovelluksella. 

10. Jos sovellus pyytää sinua valitsemaan 
sänkyäsi vastaavan kaukosäätimen, napauta 
kuvaa, joka muistuttaa sängyn mukana 
saamaasi kaukosäädintä.” 

VUOTEEN JA SOVELLUKSEN YHDISTÄMINEN

ENNEN KUIN ALOITAT  
Lataa Jensenin Adjustable Sleep -sovellus 
iPhone-puhelimeen Appstore-kaupasta tai 
Android-puhelimeen Google Play -kaupasta. 
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1. Kun vuode on yhdistetty puhelimeen, sovelluksessa näkyy vuoteen nimen vieressä 
sininen valo.  

2. On mahdollista kytkeä edelliset vuoteet tilapäisesti pois päältä ja poistaa ne. Paina 
vuoteen nimeä ja valitse ”disconnect” tai ”delete”. 

3. Valitse vuoteen nimi. Kun painat moottorin nimeä, näkyviin tulee näppäimistö. Vahvista 
uusi nimi painamalla painiketta ✓. Ota huomioon, että uusi nimi näkyy vain sovelluksessa 
eikä näy muille käyttäjille, jotka yrittävät yhdistää samaa vuodetta.
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KYTKENTÄ PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ JA NIMEN VALITSEMINEN 

1. Ääniohjaus 
2. Kaukosäädin 
3. Valon sytyttäminen/
sammuttaminen 
4. Muisti 
5. Bluetooth
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ÄÄNIOHJAUS 
Sovelluksessa voi käyttää 
ääniohjausta.  

1. Paina mikrofonin kuvaketta. 

Varmista, että Siri/OK 
rekisteröi äänesi (sovelluksen 
rekisteröimät sanat näkyvät 
tekstinä näytössä).

2. Paina ?-kuvaketta oikeassa 
ylänurkassa, jos haluat käyttää 
sanakirjaa, joka sisältää 
hyödyllisiä komentosanoja. 

VALAISIN 
Älä häiritse kumppaniasi 
kesken unien. Käytä sänkysi 
valaisinta kulkuvalonasi. 

HIERONTA/TUULETIN  
Jos sinulla on Jensen 
Dynamique -vuode, 
sovelluksessa näkyvät 
myös hierontatoiminnon ja 
tuulettimen säätimet. (3) 

MUISTI 
1. Aseta vuode asentoon, jonka 
haluat tallentaa.

2. Paina “Save”. (4)

3.Anna asennolle nimi ja paina 
painiketta ✓.

4. Nyt suosikkiasentosi on 
tallennettu sovellukseen.  

HILDING ANDERS NORWAY AS
Box 19, N-3061 Svelvik, Norway   

 tilaukset@hildinganders.com  /  +47 33 78 49 50  

www.jensen-beds.com/fi
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fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds
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