Installatie procedure ST660:
1. Sluit de motorkabel met de ene zijde aan op de hefkolom en de andere zijde op aansluiting
1 van de besturing.
2. Sluit nu de RF ontvanger aan op aansluiting A1 en de bedrade schakelaar op aansluiting A2
van de besturing.
3. Sluit tenslotte de netsnoer aan op de AC aansluiting van de besturing en sluit de netsnoer
aan op het stopcontact

4. Initialiseer de ST660 door gedurende 6 seconden de rechter toets van het bedrade
bediening ingedrukt te houden. U ziet de kolom iets in- en uitschuiven.
5. Hierna dient u de lift een keer volledig omhoog en naar beneden te laten lopen door de een
toets van de bedrade bediening in te drukken.

6. De ST660 is nu gereed voor gebruik en kan in de kast worden gemonteerd.
7. De volgende stap is het bevestigen van uw scherm m.b.v. de universele VESA beugel.
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8. Wanneer het scherm is gemonteerd kan de kunststof kleplifter worden geplaats zodanig dat
deze bij omhoog bewegen van de lift als eerste de klep raakt en de klep met voldoende
speling geleid tot deze tegen de achterzijde van de hefkolom aan leunt.
9. Inleren van de draadloze afstandsbediening: druk met een pennetje via het kleine gaatje in
de lange zijde van de RF ontvanger het onderliggende schakelaartje in en houdt deze vast.

Druk ondertussen één van de toetsen van de afstandsbediening eenmaal in en laat
vervolgens het schakelaartje in de ontvanger weer los. De afstandsbediening is nu
gekoppeld met de ontvanger.
De maximale uitslag welke de lift met behulp van de draadloze afstandsbediening kan
bereiken kan worden ingesteld door deze met de bedrade bediening op de gewenste stand
te laten stoppen.
Het kan voorkomen dat andere RF apparatuur welke ook op 433,92 Mhz opereert het
signaal van uw TV lift kan beïnvloeden Net als de meeste RF apparatuur kunt u ook de
ST999 opnieuw inleren. Volg hiervoor nogmaals bovenstaande handleiding.
Let op! De afstandsbediening is voorzien van een zogenaamde “long life” batterij welke onder
normale omstandigheden zeer lang mee gaat en niet te vervangen is. Bij openen van de
afstandsbediening vervalt de garantie. Neem wanneer de afstandsbediening niet meer werkt
contact met ons op.
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