
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.
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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
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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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