
my bed - my wonderland

Wonderland 904
Regulerbar seng

Electrical adjustable bed



Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. 
Wonderland produserer individuelt tilpassede 
sengeløsninger med unike egenskaper og design. 
Vi håper dette produktet vil sikre deg god søvn og 
velvære i mange år.

We hope you will enjoy your new Wonderland 
product. Wonderland is producing customized bed 
solutions with unique features and design. 
We hope that this product will ensure high quality 
sleep and well-being for many years to come. 

Wonderland AS
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Skru fast madrasstopperen i fotenden med de 4 
medfølgende skruene (det er ferdige skruehull på 
undersiden av fotplaten). Sett deretter på den medføl-
gende tekstilhetten. 

Skru deretter på plass bena i skruehullene på 
undersiden av de 2 tverrgående trestagene i hver 
ende av sengen. NB! Metallbeslagene som finnes i 
benpakken, skal ikke anvendes! 

Før du setter sengen ned på bena, ta fjernkontrollen 
ut av styringsboksen og monter kabelen fra sengen 
til styringsboksen. 

Før bruk

Kjør sengen opp og ned noen ganger før du legger i 
madrassen. 
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orginal

Viktig!

Når sengen ikke er i horisontal 
stilling, må man aldri sitte eller 

stå på hode- eller fotende!

Strøm
Stikk kontakten i et 220V strømuttak. Det går ikke strøm 
til sengen før du aktiverer den med fjernkontrollen.
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Fjernkontrollen

Med fjernkontrollen styrer du alle sengens funksjoner, 
og de ulike tastene virker slik:

1 og 3: Brukes til å velge den       
             delen av sengen  
             du ønsker å justere. De 
             blå lysdiodene på  
             displayet viser det  
             valgte området.

2 og 4: Justering opp og ned.

5:          Knappen RESET senker  
             alle fire områdene  
             samtidig.

1
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For at fjernkontrollen skal 
fungere, må du sette inn bat-
teriene. På fjernkontrollens 
bakside skal du fjerne lokket 
og sette inn 4 stk batterier 
av typen AAA/R03/UM4. 
Du ser hvordan batteriene 
skal plasseres når du åpner 
batterilokket. Gamle batteri 
leveres jmf. returordningen 
der du bor.
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Hvis du skulle miste fjernkontrollen, eller 
en feil har oppstått, kan du 
bringe 904 tilbake til horisontal 
posisjon ved hjelp av en tilbake-
stillknapp på styringsboksen. 
Denne knappen finner du ved 
å løfte ut fjernkontrollen og 
trykke inn knappen “Reset”. 
Hold knappen inne til hele 
sengen står i horisontal 
posisjon.

Om du har to 904 senger på et rom og ønsker å 
kjøre sengene uavhengig av hverandre, må en av 
sengene stå på frekvens A og den andre på frekvens 
B. 
 Før du endrer frekvens, må du ta ut 
 batteriene fra fjernkontrollen samt 
 strømledningen til styringsboksen.
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Stell og vedlikehold
For å sikre at denne regulerbare sengen skal fungere 
over lang tid, kreves det at du jevnlig støvsuger og 
vasker sengen. Hev sengen til oppreist posisjon og 
fjern synlig støv. Om det blir mye støv kan dette trekke 
inn i motorene og motorene kan over tid bli skadet.

Utover å fjerne støv er 904 vedlikeholdsfri. Det eneste 
som må gjøres, er å skifte batteriene i fjernkontrollen 
når de er utladet (Fire AAA/R03/UM4).  

Strømbryterkontakt
904 er utstyrt med strømavbryter i veggkontakten. 
Når sengen ikke er aktivert med fjernkontrollen, er det 
ingen strømtilførsel til motoren.

Fakta

Unngå å overbelaste 904

De justerbare områdene i hode- og fotende må ikke 
overbelastes da dette vil skade innretningen i sen-
gesystemet.  Det integrerte drivverket er utstyrt med 
anti-overbelastningsanordning. Hvis denne blir utløst 
av feilaktig bruk av sengen, må man kort trykke på 
tilbakestill knappen på styringsboksen for at systemet 
skal gå tilbake til normal drift. 

NB!
904 er ikke egnet til kontinuerlig drift. Den skal mak-
simalt være i drift i 2 minutter, påfulgt av en pause på 
minimum 18 minutter. 
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Hvis sengen fortsatt ikke fungerer, kan dette tyde på 
en feil enten i motor eller i fjernkontroll. Har du to senger, 
kan dette sjekkes ved å bytte om på fjernkontrollene.  
Virker sengen med den andre fjernkontrollen, indikerer 
dette feil ved denne. Virker sengen fortsatt ikke, tyder 
dette på motorfeil. Kontakt butikken hvor du kjøpte 
produktet.

Problem: 
Sengen lar seg ikke heve eller senke

Årsak: 
  Er stikkontakten i?
  Er det strøm i veggkontakten?
  Ta ut veggkontakten og vent et par minutter før du 
  setter den i igjen.
  Har fjernkontrollen batteri? 

Problemer?

Hvis sengen ikke fungerer

Skulle det oppstå driftsproblemer med produktet, kan 
følgende sjekkliste være til hjelp for å finne årsak/
løsning:
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Before operating the bed

At first, fasten the end stopper at the foot end of the 
bed using the 4 screws that came with it. There are 
holes for the screws underneath the bed. Secondly, 
put the textile hood on. 

Then, you need to fasten the bed legs to the lateral 
wooden lists at each end of the bed. NB! The small 
metal parts, that are in the box with the bed legs, 
shall NOT be used!

Before turning the bed the right way, remove the 
remote control from the control box and connect 
the cable from the bed to the control box. 

Rise and lower the bed a few times before placing 
the mattress.
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Power
Place the plug in a 220V socket. There will be no 
electricity to the bed before you activate the remote 
control.

NB!
Do not sit or stand on the top or 

foot part of the bed when it’s not in 
horizontal position. 

orginal

GB



12

Remote control

Using the remote control
In the middle of the remote control, there 
are four buttons, numbered 1 to 4, 
arranged in a circle, with Button 5 in the 
middle. Use Button 1 or 3 to select
the part of the bed that you wish 
to adjust.  The blue light-emitting 
diodes in the display show the 
selected area. 
You adjust upwards or 
downwards with Button 2 or
4. Button 5 RESET lowers all 
four areas at the same time. 

In order to make the remote control ready for use, 
push the battery compartment cover 
open. Then remove the insulating strip 
and insert the four batteries 
provided. Please make sure 
you insert them the right 
way round. The remote 
control must always be 
placed in the base station, 
except when in operation. 
This way you ensure that 
the bed is disconnected 
from the mains and not 
carrying any electric power.

1
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If you should ever lose the remote control, or if it  
is defect, you can bring the 904 back to horizontal 
position with the RESET button 
on the base station.

You will find this button by 
lifting the remote control 
away from the base station. 
Push RESET, and hold it down 
until the bed is in 
horizontal position. 

If you have two 904 beds in one room, e.g. as a 
double bed, and want to operate them separately, 
one of the remote controls and its base station 
must be set on frequency A, and the other one on 
frequency B. For safety reasons the frequency must 
not be changed while there is any electric power in 
the system. Before you change the frequency, 
            you must take the batteries out of the 
              remote control and pull the mains plug of 
                the base station out of the socket.
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Maintenance 
To make sure your 904 bed operates as expected, 
as long as possible, some maintenance in addition 
to normal cleaning is needed. It is a good idea to 
remove dust by cleaning and vacuum-cleaning. Dust 
can damage the operating system. Except for normal 
cleaning, the 904 bed is maintenance-free.

Power switch 
904 has an electricity circuit breaker in the plug, which 
ensures that there is no supply of electricity to the 
motor when the bed is not operated.  

Facts

Avoid overloading the 904
The adjustable areas at the head and foot ends must 
not be overloaded as this would damage the
gears in the bed system. The integrated drives are fit-
ted with an overload-protection device. If this device
is triggered by any improper use of the bed system it 
will be necessary to press the RESET button on the
base station briefly to restore the system to normal 
operation. 

NB!
The 904 is not suitable for continuous operation. 
The maximum length of time for which it should be 
switched on is 2 minutes, after which a pause of at 
least 18 minutes should be made. 
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Problems?

GB

If the bed still does not work, it might indicate an error 
in the motor or the remote control. If you have two 
beds, this can be tested by using the other bed’s remote 
control. If the bed works with the other one, this indicates 
an error in the original one. If the bed still does not 
work, this indicates an error in the motor, then contact 
your dealer. 

Problem: 
The bed will not be risen or lowered 

Cause: 
- Is the plug in place? 
- Is there electricity in the socket?
- Remove the wall plug and wait two minutes before    
  placing it back in. 
- Has the remote control flat batteries? 

If the bed does not work: 
Should problems arise related to operating your 904 
electrical adjustable bed; the following check list can 
assist you in finding the reason/solution. 



WONDERLAND AS
Øran Vest, N-6300 Åndalsnes

Tlf:+47 71 22 78 00, Fax:+47 71 22 78 01
www.wonderland.no

wonderland@wonderland.no

MOT MATERIAL- ELLER PRODUKSJONSFEIL. 
REKLAMASJONEN OMFATTER IKKE NORMAL SLITASJE. 
*5 års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.

5 ÅRS 
REKLAMASJONSRETT *

5 YEAR 
GUARANTEE*
FOR MATERIAL OR MANUFACTURING DEFECTS. CLAIM 
DOES NOT INCLUDE NORMAL WEAR AND TEAR.


