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- DL 16 of de DL16XL Kolom
- Controlebox
- Netsnoer
- Motorkabel 
- DPF (Bedieningspaneel
- Montagehoekje voor DPF
- 1x Schroeven voor kop (M6x16)
- 1x Schroeven voor voetplaat (M6x12)
- 1x Schroeven voor vleugels (M6x10)
- Afstandsbediening
- Witte dongel
- Blauwe Dongel
- Viltstrook

Metaalwerk:
- Voetplaat
- Set vleugels
- Set draagarmen
- Set muurbeugels (1 korte, 1 Lange)
- Kop

Inhoud

Zet de kolom links of rechtsom op de
voetplaat.

1.

2.
Schroef de kolom aan de voetplaat met de
M6x12.



Meegeleverd zijn 2 muurbeugels. Op basis
van de afstand tot uw muur bepaalt u

welke beugel u gebruikt.
 

Schuif de beugel over de kolom heen. U
schroeft, als de lift afgemonteerd is, de

beugel tegen uw muur of achterwand van
uw kast aan.

De vleugels worden gemonteerd aan
de kop. Gebruik hiervoor de M6x10
schroeven + de moer schroeven. 

De vleugels zijn universeel dus er is
geen linker of rechterkant. Wel is er
een voor en achterkant, zie hiervoor
de foto.

Bevestig de kop met vleugels aan de
kolom met voetplaat. Gebruik
hiervoor de M6x16 schroeven.

3.

4.

5.



Koppel de motorkabel aan de
controlebox in kanaal 1. 

7.

Steek de doorzichtige dongel in
kanaal A1.

8.

Koppel de meegeleverde stroom
kabel aan de controlebox.

9.

Koppel de motorkabel aan de kolom.
10.

Hou beide knoppen op de afstandsbediening gedurende
enkele seconde ingedrukt tot dat er een blauw lichtje brand

op de doorzichtige dongel uit stap 8.
 

De afstandbediening is nu gekoppeld.

10.

11.
Schroef uw televisie vast aan de
meegeleverde draagarmen en hang deze
aan uw tv lift.

Uw tv lift is nu klaar voor gebruik. Voor eventuele
noodgevallen zit er ook een handbediening bij (met draad).

Deze gebruikt u alleen als de tv lift niet meer reageert op
de afstandsbediening.

12.



Bedienen via de App.

1.
Download op uw smartphone de Linak
Desk Control. Open deze app en volg het
stappen plan om te verbinden. 

*Afbeelding app 2021.



Begrenzen van de tv lift:

1.
Breng de tv lift naar de gewenste hoogte.   

Plug de blauwe dongel in kanaal A2.
2.

3.
Breng de lift naar beneden, de lift gaat nu
niet meer hoger dan de aangegeven stand.

Mocht de lift een andere hoogte nodig
hebben, herhaal dan de bovenstaande
stappen nadat u een reset heeft uitgevoerd.

Resetten van de tv lift:

1.
Bij een storing of dergelijke kan de lift
gereset worden, dit doet u door de lift
naar de onderste stand te brengen.

Houdt de naar beneden knop nogmaals ingedrukt
voor ca. 8 seconden.

2.

3.
De lift maakt nu een beweging van ca. 1cm
naar beneden en weer terug. De reset is nu
voltooid. 

Mocht u problemen onder vinden of andere
vragen hebben kunt u contact opnemen via
de onderstaande informatie.
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