
Bedbediening 

Gebruik de bovenste rij knoppen om 

de beweegbare delen in de hoogte te 

verstellen.

Gebruik de grote knop bovenaan in 

het midden om alle delen tegelijk in de 

hoogte te verstellen. 

Gebruik de grote knop onderaan in het 

midden om alle delen tegelijk omlaag te 

verstellen. 

Gebruik de onderste rij knoppen om de 

beweegbare delen omlaag te verstellen. 
Bindmodus

Met deze knop zet je de afstandsbediening 

in bindmodus. Druk de knop 3 seconden 

in tot de verlichting 3 keer blauw knippert.

Kinderslot

Druk op deze knop om het kinderslot te 

activeren. Om het weer uit te schakelen, 

druk je de knop 2 seconden in.

Ledkleurenscherm

In de nieuwe afstandsbediening zit een 

ledkleurenscherm achter de knoppen om 

het jou nog makkelijker te maken. Dit zijn de 

kleuren en hun betekenissen:

Blauw: 

Het ledscherm toont een blauw knipper-

licht als de afstandsbediening nog niet ge- 

koppeld is. Is de afstandsbediening wél ge-

koppeld aan een Smart base? Dan kleurt 

het ledscherm solide blauw. 

Wit: 

Het ledscherm kleurt wit als de afstands- 

bediening in actieve modus staat.

Groen: 

Het ledscherm knippert 3 keer groen als je 

een voorkeurstand programmeert of van 

bedhelft wisselt.

Oranje: 

Het ledscherm kleurt oranje als je een knop 

indrukt terwijl het kinderslot is geactiveerd.

Voorkeurstanden

Met de afstandsbediening kun je drie 

voorkeurstanden programmeren. Heb je 

de positie gevonden die je wil opslaan? 

Druk dan 1 van de 3 knoppen gedurende 

3 seconden in. Als je meerdere favoriete 

posities hebt bewaard, kun je met één 

druk op de knop van positie veranderen. 

Je kunt voorkeurstanden bovendien 

telkens opnieuw instellen.

Auping
Smart Base

ontdek de nieuwe afstandsbediening

Bedien beide bedhelften 

Met de afstandsbediening kun je ook 

de bedhelft van je partner aansturen. 

Hou de buitenste knoppen 3 seconden 

ingedrukt om van bedhelft te wisselen. 

De bediening gaat van bedhelft A naar 

bedhelft B, en daarna naar A en B samen. 

Je kunt beide bedhelften dan synchroon 

verstellen. 

Smart Base 1M Smart Base 2M Smart Base 3M


