U slaapt vannacht in een zeer bijzonder bed….
FreshBed zorgt voor een allergievriendelijke slaapomgeving. De unieke combinatie van
temperatuurregeling en ventilatie houdt de luchtvochtigheid in bed laag, waardoor huisstofmijt,
pollen en andere boosdoeners geen kans maken. Een geruisloze unit in de bedbodem zuigt lucht uit de
kamer aan en filtert deze met een Hepa filter. De gezuiverde lucht wordt vervolgens door het matras
heen ongemerkt naar het lichaam gebracht. U kunt het ventilatieniveau en de temperatuur naar
eigen wens instellen. Een thermostaat controleert continu de luchtstroom en houdt deze op de juiste
temperatuur. Hiermee blijft de lichaamstemperatuur constant tijdens de slaap, wat resulteert in een
betere en diepere nachtrust. Onrustige nachten in bed, als gevolg van het te warm of te koud hebben
of door een allergische reactie, behoren vanaf nu tot het verleden.

1. menufunctie (menu)
2. lager 
3. hoger 
4. SET/programmeertoets (enter)

Wij adviseren u, indien u de instellingen wijzigt, binnen de comfortzone te
blijven. Dit zijn de zwarte geschetste rechthoeken van respectievelijk
“Ventilation” en “Temperature”.

Temperatuur wijzigen
Als u het gevoel heeft dat het bed wat warmer of koeler mag zijn, dan kunt u de temperatuur van de
lucht verhogen of verlagen. Blijf hierbij binnen de comfortzone (zwart geschetste rechthoek). Een
minimale verandering van temperatuur kan een grote impact hebben op de kwaliteit van uw slaap.
U verandert de temperatuur als volgt:
Stap 1:
Druk op een willekeurige toets van de afstandsbediening en het display licht op.
Op de display ziet u de instellingen met betrekking tot de temperatuur en
ventilatie in de standaard modus;
Stap 2:
Druk één keer op "Menu" en het display zal de "Set Temperature" tonen.
Nu kunt u de temperatuurinstellingen verlagen door te drukken op toets 2 ()
of de temperatuur verhogen door op toets 3 () te drukken. Telkens wanneer u
op één van de pijltoetsen drukt zal de temperatuur met een stap verhogen of
verlagen. U ziet dit ook weergegeven in de gekleurde balk.
Stap 3:
Als u de temperatuur verhoogd of verlaagd heeft, drukt u op de "enter" toets
om de nieuwe instelling op te slaan. Door één keer op "enter" te drukken, toont
de display van de afstandsbediening "Stored".

Stap 4:
Om terug te keren naar het hoofdmenu drukt u een paar keer op de menu-knop, totdat u weer bij
het begin bent. U kunt ook wachten tot de display uitgaat. Het is u mogelijk opgevallen, dat als u
door het menu gaat of instellingen wijzigt, dat het FreshBed systeem uitschakelt. Als u terug bent bij
het begin, of wanneer het scherm uitgaat, start het systeem automatisch weer op. Het heeft een
paar seconden nodig om weer op te starten. Dat kunt u ook zien aan de twee balken in het
beginscherm.

Ventilatie wijzigen
Als u het gevoel hebt dat het bed te vochtig is door bijvoorbeeld transpireren, dan raden wij u aan de
ventilatie te verhogen. Of als u het niet prettig vindt als u lucht voelt onder uw dekbed en langs de
huid van uw hoofd en nek, dan kunt u de ventilatie verlagen. Blijf hierbij binnen de comfortzone
(zwart geschetste rechthoek). Een minimale verandering van ventilatie kan een grote impact hebben
op de kwaliteit van uw slaap.
De meest optimale stand voor ventilatie is in de middenstand of iets naast het midden, naar links. U
hoeft de ventilatie hooguit iets hoger te zetten, als het warm is in de kamer.
U verandert het ventilatieniveau als volgt:
Stap 1:
Druk op een willekeurige toets op de afstandsbediening en het display licht op.
Op de display ziet u de instellingen met betrekking tot de temperatuur en
ventilatie in de standaard modus;
Stap 2:
Druk twee keer op "Menu" en op de display verschijnt: "Set Ventilation Level";
Nu kunt u de ventilatie instellingen verlagen door te drukken op toets 2 () of de
ventilatie verhogen door op toets 3 () te drukken. Telkens wanneer u op één
van de pijltoetsen drukt zal het ventilatieniveau met één stap verhogen of
verlagen. U ziet dit ook weergegeven in de gekleurde balk.
Stap 3:
Als u de ventilatie verhoogd of verlaagd heeft, drukt u op de "enter" toets om de
nieuwe instelling op te slaan. Door één keer op "enter" te drukken, toont de
display van de afstandsbediening "Stored".
Stap 4:
Om terug te keren naar het hoofdmenu drukt u een paar keer op de menu-knop, totdat u weer bij
het begin bent. U kunt ook wachten tot de display uit gaat. Het is u mogelijk opgevallen, dat als u
door het menu gaat of instellingen wijzigt, dat het FreshBed systeem uitschakelt. Als u terug bent bij
het begin, of wanneer het scherm uitgaat, start het systeem automatisch weer op. Het heeft een
paar seconden nodig om weer op te starten. Dat kunt u ook zien aan de twee balken in het
beginscherm.

