
Handleiding
boxspring elektrisch verstelbaar

versie 1.1

Goed slapen 
vergt

maatwerk



Beste klant,

Fijn dat u gekozen hee� voor een boxspring van Hml Bedding! In deze handleiding vindt 
u alle informa�e over de manier waarop uw nieuwe boxspring gemonteerd moet worden.
Zodat u jarenlang plezier zult hebben van uw aankoop.

Goed slapen vergt maatwerk. Dat is de visie achter alles wat we bij Hml Bedding doen.
Uit ervaring weten we dat u het meeste comfort ervaart op een bed dat volledig op uw
persoonlijke situa�e en voorkeuren is afgestemd. Wij hopen dan ook dat we een bed voor 
u hebben samengesteld waar u heerlijk in zult slapen.

Hee� u nog vragen over de montage van uw bed? Neemt u dan contact op met 
uw slaapspecialist.

Wij wensen u een goede nachtrust toe in uw nieuwe bed!

Met vriendelijke groet,
Medewerkers Hml Bedding

a m b a c h t  &  m a a t w e r k
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Opbouw van uw boxspring

Bij Hml Bedding schenken we veel aandacht aan de inhoud van uw bed. Daarom vertellen 
we er hier graag meer over.
 
Wij kiezen voor onze grondstoffen uitsluitend goede en degelijke materialen, zodat we een 
product kunnen leveren waar we achter staan en waarbij geen concessies gedaan zijn 
aan de kwaliteit. 

Onze boxsprings rusten op een degelijk metalen frame, met daaronder zes massief 
houten poten. Op het frame is een stevige MDF bodemplaat gemonteerd, voorzien van 
ven�la�egaten voor een op�male luchtcircula�e.

Alle boxsprings zijn voorzien van meerzone-pocketsveringsinterieur en afgedekt met een
hoogwaardige toplaag. De hoeken zijn van speciaal hardcore foam voorzien, zodat de 
strakke vorm gewaarborgd blij�. De tweemotorige boxspring wordt geleverd met een 
RF-draadloze afstandsbediening die magne�sch op een houder geplaatst kan worden.
De technisch hoogstaande scharnieren zijn speciaal ontwikkeld om jarenlang probleemloos
en geruisloos vele bewegingen te maken.

Veiligheid 

*Verstelbare boxsprings zijn voorzien van bewegende delen en openingen. 
  Zorg ervoor dat ledematen niet bekneld raken. Pas extra op met kinderen. 
  Laat kinderen niet met het bed spelen.
*Gebruik de motorische verstelling alleen vanuit normale ligposi�e omdat ander gebruik
  van de verstelling het mechanisme kan beschadigen en buiten de normale garan�e valt.
*Bedien het bed aleen als u in bed ligt en gebruik het bed niet als trap of springkussen.
*Plaats het bed uitsluitend in droge ruimtes. De (elektrische) onderdelen van de 
  boxspring zijn niet geschikt voor voch�ge ruimtes.
*Let erop dat de snoeren niet bekneld raken.
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1)  Verwijder het verpakkingsmateriaal. Kijk uit met scherpe voorwerpen!
 Leg eerst de matrassen op de vloer, om gemakkelijk te werken. Leg daarna de boxspring 
 er ondersteboven op. Haal de transportla�en van de boxspring en bewaar de 
 losgekomen bouten en ringen.
 
2)  Neem het stalen frame en plaats dit voorzich�g op de boxspring maar monteer
 de bouten nog NIET (zie tekening van stap 5 voor posi�e van het frame).

 

4 A)  Wanneer de boxspring voorzien wordt van een voetenbord:
 verwijder alle doppen aan het voeteneind uit de frames en draai de bouten los. 
 Schuif het beslag in de frames. Draai de bouten nog NIET vast.

* afgebeeld draaibeslag is voor 
   breedtemaat 180 of 200cm.
   Bij smallere maten is het 
   draaibeslag recht.

3) Wanneer de boxspring voorzien wordt van een hoofdbord: 
 verwijder bij beide frames één dop uit het frame (zie tekening van stap 5 welke dop).
 Draai de bouten los. Schuif het draaibeslag in het frame. Draai de bouten nog NIET vast.



4 B)  Bij matrasbeugel: schuif de gestoffeerde matrasbeugelhoes over de beugel.

voetenzijde

4 B.1) Beves�g daarna de matrasbeugel met de bijgeleverde schroeven (10x)
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5)  Monteer het frame met de meegeleverde bouten (M8x45) en ringen op de 
 aangegeven plaaten op de boxspring. (6x)

4x

2x

hoofdzijde hoofdzijde

+/-18mm

+/-5mm

5.1)  Draai nu het beslag defini�ef vast. 
 Plaats deze niet te strak tegen de boxspring,
 om beschadigingen te voorkomen. 
 Zie bovenstaande tekening voor 
 de afstand.

hoofdzijde voetenzijde
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6)  Beves�g de poten* op aangegeven punten (6x) Gebruik daarbij de meegeleverde PVC
 reve�en. Plak de bijgevoegde viltjes onder de poten wanneer de boxspring op harde
 vloer geplaatst wordt. 

hoofdzijde

6x

*Bij potensets met 2 wielen en 4 vaste poten dienen de wielen aan de hoofdzijden gemonteerd te worden.
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7)  Schuif de kapjes van de motor en plaats de motor over de stangen op het frame
 zodat deze in de openingen valt. Het kan zijn dat daar enige kracht voor nodig is.
 Vergrendel door de kapjes eronder te schuiven. Let goed op de a�eeldingen op de motor. 

8)  Beves�g de afstandsbedieningshouder aan de kant van het draaibeslag.
9) Ga verder met stap 9A of 9B a�ankelijk van de type motor behorende bij uw bed.

1

2

1

2

hoofdzijde

voetenzijde

hoofdzijde

3x
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De afstandsbediening maakt gebruik van 2 AAA 1.5V ba�erijen.
Let bij het plaatsen van de ba�erijen op de plus- en minpolen.
Wij adviseren om de ba�erijen jaarlijks te vervangen.

1
23
45
6
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9A) Inleren van de afstandsbediening:
 -Steek de stekker in het stopcontact en wacht min. 10 seconden zodat 
  het systeem zich kan ac�veren.
 -Druk 2 keer kort op de schakelaar (fig. 1) op de motor
 -Een groene LED zal gaan branden en 
   de motor kan nu geprogrammeerd worden.
 -Druk op de handzender (fig. 2) gelijk�jdig knop (1) & (2) in, 
   totdat de groene LED op de motor uitschakelt.
 -De handzender is geac�veerd.

Bij stroomuitval of bij een defect aan de handzender kunt U het bed toch in de slaapposi�e ze�en:
- Sluit de ba�erij bij stroomuitval voorzich�g aan, zodat de ba�erijen niet beschadigen
- Druk op schakelaar (A) en houd deze vast; het bed zal in slaapposi�e terugzakken

Probleem

Motor reageert niet na installatie 
Functieknoppen lichten niet op

Motor reageert niet

Meerdere motoren reageren op  
één zender

Oorzaak / Oplossing

-Afstandsbediening is nog niet gekoppeld, leer de afstandsbediening in.
-Batterij is verkeerd geïnstalleerd.
-Batterij is leeg, vervang de batterij.
-Verminder de afstand tussen zender en ontvanger / verander van positie.
-Gebruik niet tegelijktijdig twee zenders, ook niet van andere producten.
-De motor krijgt geen stroom, controleer de stekker.
-De afstandsbedieningen op de motoren beide opnieuw inleren.

1 + 2 
3 + 4

5 + 6

Verstelt hoofdeinde omhoog en omlaag
Verstelt voeteinde omhoog en omlaag

Verstelt hoofd- en voeteinde gelijktijdig 
omhoog en omlaag

Knop Functie

fig. 2

fig. 1



Deze motor wordt gebruiksklaar geleverd. 
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken en na het piepsignaal is de motor gereed 
voor gebruik. Verwijder het ba�erij-lipje uit de afstandsbediening om ook deze te ac�veren.
Soms kan het voorkomen dat de afstandsbediening nog aan de motor moet worden gekoppeld.
Volg dan de stappen onderaan deze pagina.
 

fig.1

fig.2 fig.3

A.  Zorg ervoor dat er geen motor op het stopcontact is aangesloten, ook niet van een andere 
     boxspring.
B.  Haal de afstandsbediening uit de verpakking en verwijder het plas�c ba�erij-lipje om de 
      afstandsbediening te ac�veren. Klik/ schuif de ontvanger ( fig. 3) op de motor (fig.2).
C.  Steek de stekker van de motor in het stopcontact. Een piepsignaal van 5 seconden klinkt.
D.  Druk, terwijl u dit piepsignaal hoort, gelijk�jdig knop 1 en 2 van de afstandsbediening (fig.1) in.
      Houd deze ingedrukt tot een lang signaal klinkt.
E.  De koppeling is nu voltooid.

Afstandsbediening koppelen met de motor:

func�etabel:

storingstabel:

Probleem

Motor reageert niet na installa�e 
Func�eknoppen lichten niet op

Motor reageert niet
Motor reageert niet op een
of meerdere func�eknoppen

Meerdere motoren reageren op  
één zender

Oorzaak / Oplossing

-Afstandsbediening is nog niet gekoppeld, leer de afstandsbediening in.
-Ba�erij is verkeerd geïnstalleerd.
-Ba�erij is leeg, vervang de ba�erij.
-Verminder de afstand tussen zender en ontvanger / verander van posi�e.
-Gebruik niet tegelijk�jdig twee zenders, ook niet van andere producten.
-De motor krijgt geen stroom, controleer de stekker.
-De ontvanger (fig.3) zit niet goed in de motor (fig.2) geklikt. Klik de
 ontvanger stevig in de motor.
-De afstandsbedieningen op de motoren beide opnieuw koppelen:
-Haal de stekkers uit het stopcontact en druk op een willekeurige knop. 
-Herhaal stap C en D. Doe dit twee keer. 
-Herhaal daarna deze procedure bij de andere boxsprint

1 2
3 4
5

7

6
 1 + 2 
3 + 4

5
6
7

Verstelt hoofdeinde omhoog en omlaag
Verstelt voeteinde omhoog en omlaag

Schakelt de uitstapverlich�ng aan
Verstelt hoofd- en voeteinde gelijk�jdig omlaag

Verlich�ng / zaklampfunc�e

Knop Func�e
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11)  Draai de bouten van de stelplaat van het hoofdbord los en verschuif de stelplaat
 op de juiste hoogte. Dit is a�ankelijk van de gekozen poothoogte. 

11.1)   Schuif het hoofdbord van bovenaf recht over het draaibeslag en beves�g deze 
 met de conische bout voor een extra stabiele construc�e.

stellen op hoogte

hoofdzijde

10)  Draai de boxspring om zodat deze op zijn pootjes terecht komt. Let erop dat het 
 draaibeslag aan de buitenzijde komt.
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12)  Schuif het voetenbord recht over het beslag. Voor goede stabiliteit is het belangrijk dat
 het voetenbord met alle beugels wordt vastgezet. Bij een tweepersoons-boxspring
 hoort het voetenbord met 4 beugels vast te zi�en.

13)  Plaats de matrassen en toppers, maak het bed op met uw fijnste beddengoed
 en geniet van een heerlijke nacht op uw eigen Hml Bedding boxspring. 
     Welterusten!

voetenzijde
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