MONTAGE-INSTRUCTIES

Comfort Lift

Versie: februari 2017

Deze handleiding beschrijft hoe u de bovenbouw en het metalen frame van de Comfort Lift met elkaar combineert.
Na het uitpakken van de Comfort Lift legt u de gestoffeerde boxspring ondersteboven op een vlakke, en zo mogelijk beschermende ondergrond.
Op die manier ligt de onderkant van de boxspring naar boven en kan u eenvoudig het metalen frame monteren.
Schroef de houten latten los en verwijder deze van de boxspring. Deze latten maken geen deel uit van de boxspring en dienen louter om het
transport mogelijk te maken.
Verwijder de bouten uit de benodigde montagegaten. Gebruik hiervoor de bijgeleverde inbussleutel.
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Laat de boxspring op de grond liggen met de onderkant naar boven.
Laat alle kabelbinders aan het metalen frame vastzitten en bevestig de poten / wielen onder het frame.
Leg het metalen frame op de juiste wijze op de boxspring. Zowel boxspring als metalen frame zijn gemarkeerd met pictogrammen
die het hoofd- en voetengedeelte aanduiden.
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4-5)

Knip de twee kabelbinders die de noodstroombatterij en de voedingskabel aan het frame vastbinden los.
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Bevestig het metalen frame aan de boxspring door middel van de bouten die eerder werden losgemaakt. Schroef de bouten eerst tot halfweg.
Wanneer alle bouten zijn aangebracht, mag u ze vastschroeven.
6)
Schroef met de vier lange inbusbouten het metalen frame aan de boxspring.
7)
Schroef met vier korte inbusbouten het verstelmechanisme van het hoofdgedeelte aan de boxspring.
8)
Schroef met vier korte inbusbouten de parallelstangen van het voetmechanisme aan de boxspring.
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Schroef de noodstroombatterij met de houtschroef vast aan de onderkant van de boxspring tussen de twee lange inbusbouten.
Zorg ervoor dat de resterende kabelbundel mooi kort is samengebonden zodat deze niet te ver onder de box hangt.
Knip de twee kabelbinders aan de kopse kanten van het metalen frame nog NIET door. Dit vergemakkelijkt het keren van de boxspring.
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Zorg ervoor dat de voedingskabel vrij ligt.
Draai de boxspring inclusief frame voorzichtig om.
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14)
Knip nu de twee kabelbinders aan de kopse kanten van het frame door.
15-16-17) Sluit de adapter aan op de voedingskabel en plaats het stekkerzekeringskapje.
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Trek het rode beveiligingslipje uit het batterijvakje van de afstandsbediening.

Steek vervolgens de stekker / adapter in het stopcontact en controleer of de afstandsbediening werkt. Indien dit niet het geval is, druk dan op
de gele knop van de noodstroombatterij (een klik is hoorbaar). Wanneer de vier onderste toetsen van de afstandsbediening gaan knipperen,
houd dan één van deze toetsen ingedrukt totdat het knipperen stopt (een klik is hoorbaar).
Indien de afstandsbediening hierna nog steeds niet werkt, gelieve dan de storingslijst in de handleiding van de afstandsbediening te raadplegen.

