MONTAGE-INSTRUCTIES

Comfort Lift

Versie: mei 2021

Leg de gestoffeerde boxspring op een droge en beschermende ondergrond.
Schroef de houten transportlatten los en verwijder ze. Deze dienen enkel voor het transport van de
box.
Verwijder de bouten uit de montagegaten (zie onderstaande foto).

Neem nu het frame.
Laat alle kabelbinders vastzitten en monteer nu de poten/wielen onder het frame.
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Leg nu het metalen frame in de juiste positie op de box. Zowel bij het frame als bij de box zijn
hoofdeinde en voeteinde gemarkeerd met pictogrammen.

Verwijder alle rode kabelbinders, inclusief deze waarmee de netkabel en de afstandsbediening
bevestigd zijn.
Knip de 2 witte kabelbinders aan beide kopse kanten van het metalen frame nog niet door. Dit
vergemakkelijkt het draaien van de boxspring.
Neem nu de 4 meegeleverde lange inbusbouten en bevestig hiermee het frame aan het
middengedeelte van de boxspring (zie onderstaande foto).
Schroef de bouten nog niet volledig vast.
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Schroef nu ook alle bouten die eerder werden losgemaakt een eindje in.
Wanneer alle bouten zijn aangebracht, mag u ze volledig vastschroeven.
Monteer het aanhaakbeslag voor het hoofdbord en eventueel de voetbeugel.
Zorg er nu voor dat de netkabel vrij ligt.
Draai nu de boxspring om en knip de witte kabelbinders op beide kopse kanten door.
Steek nu de stekker in het stopcontact en plaats de batterijen in de afstandsbediening.
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Montage van de in optie te verkrijgen voetbeugel

Leg de box met de onderkant naar boven op een matras.
Plaats nu de voetbeugel en positioneer deze mooi in het midden.
Bevestig de voetbeugel met de 7 meegeleverde schroeven.
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Afstandsbediening

S

Status Led

1

Motor “rug” omhoog

2

Motor “rug” omlaag

3

Motor “benen” omhoog

4

Motor “benen” omlaag

5

Bed kantelen omhoog

6

Bed kantelen omlaag

7

Bed vlak omhoog

8

Bed vlak omlaag

9

Geheugenpositie 1

10

Geheugenpositie 2

11

Zaklamp

Als de Status Led en de achtergrondverlichting van de afstandsbediening knipperen is de
afstandsbediening nog niet ingeleerd op de motor.
Druk kort op de inleertoets van de motor.
Druk nu op de knop “rugmotor omhoog” totdat de motor zich verstelt, nu is het inleerproces geslaagd.
Indien de motor zich niet verstelt binnen de 15 seconden, druk dan nogmaals kort op de inleertoets
van de motor en houd de knop “rugmotor omhoog” ingedrukt tot de motor zich verstelt.
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Reset van het systeem

Houd de inleertoets van de motor ingedrukt totdat deze zich even verstelt (dit gebeurt na ongeveer
10 seconden).
Houd op de afstandsbediening de 3 linkse bovenste knoppen (1, 3, 5) terzelfdertijd ingedrukt tot de
Status Led continu gaat branden (dit duurt ongeveer 5 seconden).
Als u de knoppen nu loslaat beginnen de Status Led en de knoppen opnieuw te knipperen.
Nu zijn motor en afstandsbediening teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Synchroon instellen van 2 Comfort Lifts

Indien beide boxen reeds afzonderlijk werken op hun eigen afstandsbediening is het noodzakelijk
een box te ontkoppelen.
We doen dit op de rechtse box.
Houd de 3 linkse knoppen 1, 3 en 5 (dat is “rug omhoog”, “benen omhoog” en “kantelen omhoog”)
van de rechtse afstandsbediening terzelfdertijd ingedrukt.
De Status Led begint te knipperen en na ongeveer 5 seconden brandt deze constant.
Laat nu de knoppen los, de afstandsbediening rechts is ontkoppeld van de rechtse bodem.
Haal nu de batterijen eruit, deze afstandsbediening is niet meer bruikbaar.

We gaan nu de afstandsbediening van de linker box ook met de rechter box koppelen.
Houd de 2 bovenste knoppen 1 en 2 (dat is “rug omhoog” en “rug omlaag”) op de afstandsbediening
links ingedrukt tot de Status Led bovenaan en de algemene achtergrondverlichting afwisselend
knipperen.
Druk nu ongeveer 3 seconden op de inleertoets op de rechtermotor en laat deze dan los.
De procedure is geslaagd als de motor zich even kort verstelt.
Nu werken de boxen synchroon.

----------
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