Montagehandleiding - Voetenbord met TV lift
Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe voetenbord met TV lift van Slaaploods.nl!
Voor een snelle en gemakkelijke montage, volg je eenvoudig de volgende stappen.

1. Aansluiten TV lift
Je pakt het pakket uit, haalt het zakje met accessoires uit het voetenbord en volgt daarna de volgende stappen:
a. Aan de onderzijde van het voetenbord zit een rond gat. Hieruit komt een draadje met daaraan een zwarte
kabel die voorzichtig naar buiten moet worden getrokken.
b. Koppel de adapter met de draad en klik het zwarte kapje over de in elkaar gestoken stekkers zodat deze niet
meer los kunnen.
c. Steek de stekker in het stopcontact. Nu is de lift te gebruiken met de afstandsbediening.
d. Werkt de afstandsbediening niet? Druk beide knoppen van de afstandsbediening in en houd deze enkele
seconden ingedrukt. De lift gaat een aantal keer omhoog en omlaag. Daarna werkt de afstandsbediening.

TIP: Leg een stekkerdoos in het voetenbord zodat één draad uit het gat gaat.
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2. Voetenbord vastzetten
Wij raden aan om altijd het voetenbord met TV lift vast te zetten aan je bed of boxspring! Dit voorkomt dat je,
wellicht per ongeluk, het voetenbord omstoot of omtrapt.
a. Wij leveren los een setje beugels mee om het voetenbord vast te zetten aan jouw bed. Dit setje bestaat
uit twee beugels A en twee beugels B.
b. Monteer beugels A op het bed en beugels B op het voetenbord.
c. Til daarna het voetenbord op (met twee personen) en laat beugels B in beugels A aan het bed glijden.

Beugel B

Beugel A

3. Het ophangen van de TV
Na het aansluiten van de TV lift op de stroom is het tijd om de TV op te hangen aan de lift.
a. Zet de lift omhoog. Je ziet dan de metalen plaat met verschillende gaten. Aan de achterkant van je TV
zitten ook vier gaten. De gaten in de metalen plaat zitten op 100x100 en 200x200 mm uit elkaar. Kijk of
dit overeenkomt met jouw TV.
b. Komt dit overeen, dan kan je met behulp van de bouten van jouw TV de TV vastdraaien. Deze bouten
leveren wij niet mee, deze zijn voor iedere TV anders namelijk. Tenzij je een VESA-bouten set hebt mee
besteld.
Heb je een XL of XXL voetenbord bij ons besteld? Dan leveren wij een VESA-adapter set mee. Met deze set is het
mogelijk om jouw grotere TV aan de lift te bevestigen:
a. De adapter set bestaat uit twee adapters en vier schroefjes.
b. Maak eerst deze adapters vast aan je TV met behulp van de boutjes.
c. Vervolgens hang je de TV met adapters aan de lift met jouw eigen bouten.
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4. Bediening TV lift
De bediening van de TV lift is eenvoudig en kan op twee manieren:
1. Met de afstandsbediening:
a. Het knopje bij het Wifi-icoontje is om de lift te laten zakken.
b. Het knopje daarboven is om de lift omhoog te laten komen.
c. Als je een van deze knopjes gebruikt, zal de indicator oplichten. Dit geeft aan dat de
afstandsbediening werkt en voldoende batterij heeft.
d. Geeft deze indicator géén licht, dan betekent dat dat de batterij leeg is of dat de afstandsbediening
kapot is.

2.

Met de app op je mobiele telefoon:
a. Zoek en download ‘Breagle Control’ in de Google Playstore of App Store.
b. Als je vervolgens de app opent, zoekt deze automatisch naar limoss apparaten (Control box MC250).
c. Slechts één gebruiker kan de app gebruiken.

4.1 Werkt de afstandsbediening niet of niet meer?
Controleer eerst of de batterij nog vol is, de indicator zou licht moeten geven. Doet hij dit niet, zou de batterij leeg
kunnen zijn. Vervang de batterij en kijk of de licht-indicator het doet.
Druk beide knoppen van de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt. Als het goed is gaat de lift een aantal
keer omhoog en omlaag. Daarna werkt de afstandsbediening weer.
Doet de licht-indicator het niet? Dan is de afstandsbediening kapot. Neem dan contact met ons op.

Heel veel kijk plezier! – Slaaploods.nl

Slaaploods.nl – Nikkelstraat 10, 4823 AB, Breda – info@slaaploods.nl – 076 – 889 04 36

