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9.2 Gendan standardindstillinger

Tryk på L-knappen på motoren i 
ca. 1 sekund.

Tryk samtidig på knap 1 og 2 
på motoren i ca. 10 sekunder.

Hoved- og fodenden bevæger sig kort 
for at bekræfte, at synkroniseringens-
processen var succesfuld.

Hvis synkroniseringen ikke var succesfuld
(hoved- og fodenden ikke bevægede sig),
gentag ovenstående process.

Du skal downloade og installere app’en
til at betjene motoren via en smartphone
eller tablet. 

App’en findes både til Android og iOS.
App'en kan findes ved at søge på: Vibradorm

Aktivér Bluetooth-funktionen på din smartphone
eller tablet. Du kan oftest finde denne menu 
under Indstillinger. Check venligst at funktionen
er aktiveret.

Tryk på L-knappen på motoren i ca. 1 sekund.

Tryk på L-knappen på motoren i 
ca. 10 sekunder.

Fodenden bevæger sig kort for at 
bekræfte at være blevet gendannet
til standardindstillinger.

Tag strømmen ud af stikkontakten 
i væggen og vent til den grønne 
LED-knap på motoren slukker.

Tryk på L-knappen på motoren i 
ca. 1 sekund.
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Fejlfinding  
 

• VIGTIGT: Luk altid for app’en, før du 
begynderat anvende fjernbetjeningen.
(Dobbeltklik på Hjem-knappen og swipe op)!

• Skift automatisk over til brug af fjernbetjening efter brug
af app-funktionen 

– Luk app’en helt
– Bemærk: App’en har højere prioritet for den integrerede Bluetooth funktion

• App’en lukker ned:
 – Bluetooth motoren er ikke aktiveret -> Tjek at der er sat strøm til og

synkroniser derefter på ny.
– Motoren reagerer ikke, selvom den viser fuld signalstyrke -> Lav en ny
scanning i app’en.

• App forbinder ikke til motoren:
 – Reset Bluetooth-chip forbindelsen

– Tryk på og hold synkroniseringsknappen inde for min. 10 sekunder.
– Bemærk: Chippen i motoren kan gemme op til maksimalt 8 enheder.

• Betjening via app’en virker ikke:
 – De virtuelle knapper lyser, men motoren bevæger sig ikke?

– Scan igen og genforbind motoren.

• “Scan”-listen er tom:
 – Tjek at den grønne LED-knap lyser, og at alle stik er sat i.

– Er Bluetooth på telefonen tændt?
– Har du trykket på synkroniseringsknappen i 1 sekund?
– Efter at have tjekket ovenstående punkter tryk på scan i app’en igen.


