
 Couthoflaan 14 –16 
8972 Proven, Belgium 

T +32 (0) 57 30 11 66 
 

info@interiortechnology.be 
www.interiortechnology.be 

InteriorTechnology.be is the signboard of the activities of VDS bvba concerning interior automation. 

 

 

 

TV–Lift 

De automatische opschuivende TV-lift is een systeem waarbij 
uw televisietoestel verborgen kan worden in een kast of meubel. 
Door een simpele druk op de knop kunt u vervolgens de TV 
automatisch uit uw meubel laten schuiven. 
Ideaal voor wanneer u een strak interieur wil behouden of 
een mooi uitzicht heeft, waarbij de TV een storend element kan zijn. 

Handleiding 
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ONDERDELENLIJST 

 

11  Controlebox (1) Voetplaat (1) 1 

 

12 Netsnoer (1) Vleugel (2) 2 

13 Motorkabel (1) Draagarm (2) 3 

14 Handbediening (1) Muurbeugel (1) 4 

15 Afstandsbediening (1) Kop (1) 5 

16  Dongel bluetooth (1) Lepel (1) 6 

17 Dongel hoogte begrenzen  (1) Hefkolom (1) 7 

18 Schroefset voetplaat  

 4 x Inbus M6x12    

Lepelbevestiging (1) 8 

9 Viltstrip (1) 19 Schroefset kop  

  4 x Inbus M6x16 

10 Schroefset vleugel 

  4 x Imbus M6x10 
  4 x Puntmoer   
  2 x Zwee   

20 Schroefset lepel 

   2 x Inbus M5x16 
   2 x Inbus verzonken M5x10 
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INBOUWEN SYSTEEM 

Schuif de muurbeugel over het-
breedste buitenprofiel van de    
hefkolom. 
 

 

 

 

 

 

 

Schroef de voetplaat aan de hefkolom 
met bijgeleverde bouten (Schroefset 
voetplaat)  

 

 

 

 

 

Plaats de hefkolom in het midden van de 
kast 

 

 

 

 

 

Midden Kast 
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Plaats de vleugels op de hefkolom. 
Schroef de vleugels vast aan de kop met bijgeleverde bouten (schroefset vleugel). 

 

 

 

 

 

 

Bevestig de voetplaat (8 schroeven) aan de bodem van de kast,  
de muur beugel (2 schroeven) aan de rug van de kast. 
Schroeven niet inbegrepen. 
 

Midden Kast 
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Plaats nu de lepel. Deze zal ervoor zorgen 
dat het deksel van de kast opengeduwd 
wordt. 

Plaats deze daarom ter hoogte van de bo-
venkant van de TV. 

Op die manier is de lepel het minst zicht-
baar in open toestand. 

Bevestig deze met de bijgeleverde verzon-
ken bouten (schroefset lepel). 
 

 

 

 

 

Plaats de lepelbevestiging op de kop en 
bevestig met 2 bouten M5x8 (schroefset 
lepel). 
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Hang de TV (met draagarmen) weg aan de 
Vleugels. 
Men kan deze op 3 verschillende hoogtes weg-
hangen. 

 

 

 

Bout de bevestigingslatten goed vast aan het TV-
toestel.  

Gebruik waar nodig rondsels. 
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Plaats de 2 zwee’s op de armen, zodat de 
TV niet meer van de vleugel kan.  Zet de 
zwee’s vast met imbus bouten M4x12 
(schroefset vleugel). 

Plak de viltstrip op de lepel zodat de lepel het deksel van de kast niet beschadigd. 
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ELEKTRISCHE AANSLUITING  

Koppel de motorkabel (met 2 witte uiteinden) aan de control 
box (grote zwarte box). Sluit aan op kanaal 1. 

Plug de transparante dongel in kanaal A1. 
 

Koppel het andere uiteinde van de motorkabel met de hefkolom. 

Koppel de stoomkabel aan de controle box.  
Steek de stekker in het stopcontact (230V). 
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ACTIVEREN AFSTANDSBEDIENING 

Hou de knop van de afstandsbediening naar boven en de knop 
naar beneden ingedrukt gedurende enkele seconden, na een aan-
tal seconden knippert er een blauw lichtje in de transparante 
dongel. De afstandsbediening is nu gekoppeld.  

INSTELLEN UITKLAPHOOHTE 

Breng de lift naar de gewenste hoogte. 
Plug de blauwe dongel in kanaal  A2. 

Breng de lift naar beneden.  
De lift gaat nu niet meer hoger dan de ingestelde 
positie.  
 

RESETTEN LIFT 

Bij een storing kan de lift gereset worden.  

Dit kan door de lift naar de onderste stand te brengen. Wanneer deze 
stand bereikt is, druk nogmaals naar beneden en houd de knop 5 se-
conden ingedrukt.  

De lift maakt een beweging van ± 1cm naar beneden en terug.  

De motor is nu gereset.   
 

Voor eventuele noodgevallen zit er ook een handbediening  in dit 
pakket. Deze gebruikt u alleen als de tv lift niet meer reageert op de 
afstandsbediening.  
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Bediening met smartphone  

Download de Linak Desk Control App. 
Schakel de bluetooth verbinding van u smartphone in. 
Open de Linak Desk Control App.  

Druk “Connect Bluetooth device” . Kies toestel, selecteer BLE2LIN ….  

Druk “Choose Application” . Kies Monitor. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linak.deskcontrol
https://itunes.apple.com/dk/app/desk-control/id1203254365?mt=8
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Bevestig nogmaals met “Done”. 

 

De TV-Lift kan nu bediend worden met de smartphone.  

Druk op de blauwe of groene pijl om de TV-Lift omhoog of om-
laag te laten bewegen.  
 

Druk “set name”. Vervang de naam van het toestel 
door een naam naar keuze, be-
vestig met “Done” . 
 


