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AFMETINGEN MEUBEL

De TV-lift wordt meestal geborgen in een meubel of kast met 
scharnierend deksel. De afmetingen hiervoor vindt u hieronder.

De minimale hoogte om de TV-lift (inclusief TV) in te bouwen 
bedraagt 750 mm.

De module kan 980 mm uitschuiven. D.w.z. dat de TV dus 
980 mm uit het meubel kan uitsteken.
n.b. Men kan de lift ook programmeren om minder uit te schuiven.

De breedte van het meubel is enkel afhankelijk van de breedte 
van uw televisie-toestel.
n.b. de breedte van de beugel bedraagt 750 mm (dit is dus de minimale breedte)

De inbouwdiepte van het systeem hangt af van de dikte/diepte 
van het televisietoestel. 
De liftmodule heeft een diepte van 125 mm.
De totale inbouwdiepte bedraagt dus 125 mm + TV diepte.



  

INBOUWEN SYSTEEM

Plaats het systeem in de kast.
Zorg ervoor dat het midden van de beugel 
ook in het midden van de kast staat.

Schroef het systeem vast volgens 
onderstaand boorpatroon.



Maak de verstevigingsbeugel  
vast aan de vlinderbeugel met
bijgeleverde bout en moer.
Verbind deze met de lepel.

Plaats de eindeloopschakelaar tegen de bovenkant van de kast.
(Niet tegen het deksel)

Maak nu de lepel vast aan de hefkolom.
Zorg dat de lepel de eindeloopschakelaar 
in gesloten stand reeds indrukt.

Zorg ook dat deze goed uitgelijnd staan t.o.v. elkaar.



Sluit nu alle kabels volgens nummering aan. Sluit eveneens de stroomkabel aan.

Test nu de opgaande en neergaande beweging. 
Bij eerste gebruik (en wanneer er zich een stroompanne voordoet) dient het systeem eerst zijn eindpunt (beneden) 
te zoeken, laat het systeem dus met de DOWN knop eerst zakken. (Dit gebeurt in trage modus)
Vervolgens kan gedrukt worden op de UP-knop om het systeem te gebruiken.

Wanneer de volledige beweging; opgaand en neergaand correct werkt, kan pas overgegaan worden naar de 
volgende stap.



Hang de TV (met bevestigingslatten) weg aan de vlinderbeugel. 
Men kan deze op 3 verschillende hoogtes weghangen, 
gebruik de hoogte waarbij de bovenkant van de TV 
zo dicht mogelijk bij de bovenkant van de hefkolom komt.

Plaats de bevestigingslatten op de TV zodat deze ter hoogte van de bevestigingsgaten van de TV komen.
De minimale horizontale afstand tussen deze gaten bedraagt 135 mm en de maximale afstand, 700 mm.
Verticaal is een minimale afstand nodig van 80 mm en maximaal van 500 mm.

Bout de bevestigingslatten goed vast
aan het televisie-toestel. 
Gebruik waar nodig rondsels.



Plak de beschermingsstrip op de lepel zodat de lepel het deksel van de kast niet beschadigd.

Het is van groot belang dat de TV onderaan niet lager komt dan het uiteinde van de lepel.
Wanneer dit toch het geval is, kan de TV te vroeg draaien, wat schade zou berokkenen aan de TV en/of systeem.



KNOPPEN/AFSTANDSBEDIENING AANSLUITEN

Op de overgebleven (ongenummerde) ingang op de stuurkast kunnen  
knoppen en/of een afstandsbediening aangesloten worden.

Sluit de drukknoppen aan op de sturingseenheid.

Ook de afstandsbedieningsontvanger kan aangesloten worden op de stuurkast.
De ontvanger heeft twee in- en uitgangen, op de tweede in/uitgang kunnen 
eventueel nog drukknoppen aangesloten worden.

Om eigen drukknoppen aan te sluiten, sluit men de bijgeleverde 
kabel met 3 polige connector aan op de stuurkast.
Meer info hieromtrent vindt u op de volgende pagina.



GEBRUIK EXTERNE DRUKKNOPPEN (OF DOMOTICA)

Optioneel kan men nu externe drukknoppen aansluiten 
via de bijgeleverde kabel met connectors.
Sluit deze aan met de bijgevoegde connector. 
Het linkse contact is voor de opgaande beweging,
het rechtse contact is voor de neergaande beweging.
Het middelste contact is de uitgaande spanning.

Opgelet: u dient géén externe spanningsbron
op deze contacten aan te sluiten!

Optioneel kan uw kast/meubel via een
domotica systeem of relais bediend worden.

Opgelet: u dient géén externe spanningsbron
op deze contacten aan te sluiten!
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