
 
 

Montagehandleiding Voetenbord met TV lift 

 
Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe voetenbord met TV lift van Slaaploods.nl!  
 
Voor een snelle en gemakkelijke montage, volg je eenvoudig de volgende stappen. 
 
1. Aan de onderzijde van het voetenbord zit een rond gat. Hieruit komt een draadje met daaraan een zwarte kabel 

die voorzichtig naar buiten moet worden getrokken. 
Pak nu de adapter en steek de uiteinden in elkaar en klik het zwarte kapje over de in elkaar gestoken stekkers 
zodat deze niet meer los kunnen. 

 

   
 

  
 

2. Steek nu de stekker in het stopcontact en wacht tot de lift klaar is met piepen. Nu kan je de lift met de 
afstandsbediening bedienen. 

 
TIP: Leg een stekkerdoos in het voetenbord zodat er maar 1 draad uit het gat hoeft. 
 
3. Voetenbord eventueel vastzetten aan de achterzijde van het bed. (Slaaploods.nl adviseert dit altijd te doen) 

Los meegeleverd is een set beugels voor het monteren van het voetenbord aan je bed. Zorg dat je beugel A aan 
het bed vast maakt en B op het voetenbord. Wanneer dit klaar is, til je het voetenbord op en laat de beugels in 
de beugels aan het bed glijden. 
 

 

 Beugel A   Beugel B                         



 
 
 
 
4. Het ophangen van de TV.  

Wanneer je de lift omhoog plaatst zie je een metalen plaat met verschillende gaten. Aan de achterzijde van de 
tv zitten ook 4 gaten. Wanneer je een boutje door een van de gaten steekt en deze dan in de TV draait en dit 4x 
doet, zit de TV goed vast. 
LET OP: niet iedere TV is gelijk en soms kan het voor komen dat het gaten patroon niet overeenkomt. De boutjes 
voor het ophangen worden niet door Slaaploods.nl meegeleverd. Ook dit kan per TV verschillen. 

 
 
Afstandsbediening werkt niet/meer: 

- Check eerst of de batterij nog vol is en vervang deze eventueel. Wanneer de batterij een tijdje geen contact 
heeft gemaakt met de lift moet de afstandsbediening opnieuw worden in geleerd. Dit doet u heel 
gemakkelijk door de onderstaande stappen te doorlopen: 

o Haal de stekker van het voetenbord uit de stroom en laat dit circa 30seconden eruit. 
o Steek de stekker opnieuw in de stroom en houdt op dat moment beide knoppen van het 

afstandsbediening is. Blijf dit doen tot dat de lift klaar is met synchroniseren. Hij zal een paar keer 
naar boven en beneden gaan en geeft een piep als deze klaar is.  

o Nu is de afstandsbediening weer in geleerd en klaar voor gebruik. 
 
 
 

Heel veel kijk plezier – Slaaploods.nl 


