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Handleiding Style ll afstandsbediening en ontvanger inclusief TV-functie. 

 

  

This manual is available in German, 
English and Dutch at: 

www.swisssense.nl 

www.swisssense.de 

www.swisssense.at 

 

Inhoudsopgave: 

 

1.1 Style ll afstandsbediening met ontvanger 
1.2 OptioneleTv-lift bediening 
1.3 Synchroon bediening 
1.4 App-controle 
1.5 Aanleer procedure 

  

1.1 Style ll afstandsbediening met ontvanger. 

Uw aandrijfsysteem E-motive wordt aangestuurd door de Style ll afstandsbediening en een 
ontvanger met nachtverlichting. 

De benodigde voedingstrafo wordt aangesloten tussen de E-motive motor en het stopcontact.  

Signaal overdracht gaat via Bluetooth.  

Daarnaast kan eventueel een TV-Lift Systeem (ingebouwde lift met een TV-toestel) middels een 
aparte ontvanger (type Micro) worden bediend.  

 Er zitten altijd batterijen in de handzender. Om de zender in werking te stellen, trekt u het lipje 
tussen het batterijvakje eruit. 

Type:  

Ontvanger: 

Standaard ll +app 

Type:  

voeding adapter: 

24S. Sf transparant 

Type: 

Afstandsbediening :Style ll  

 

  

  
                    

Belangrijkste functies Style ll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Voorzijde:  
 
Toets 1 : hoofdeinde omhoog. 
 
Toets 2 : hoofdeinde omlaag 
 
Toets 3 : voeteinde omhoog 
 
Toets 4 : voeteinde omlaag 
 
Toets 5 : hoofd- en voeteinde omhoog 
 
Toets 6 : hoofd- en voeteinde omlaag 
 
Zijkant: 
 
Toets 7 : Tv lift functie omhoog 
 
Toets 8 : Tv lift functie omlaag 
 
Combinatie toetsen: 
 
Toets 1 en 2: Bevestiging koppel modus  
Toets 3 en 4: Nachtlampfunctie aan/uit 
Toets 5 en 6: "Full Up / Down" modus,  
 
Toets 5 en 8: Bevestiging koppel modus TV Lift 
 
Onderhoud: U kunt de AAA- batterijen vervangen 
door eerst de vergrendeling "1" in te drukken en 
tegelijkertijd het batterijvakje naar boven te 
schuiven "2".  
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1.2 Tv-lift bediening(optioneel) 

Omschrijving: Met de Style II afstandsbediening kan een Tv-lift systeem worden bediend met een 
aparte ontvanger: 

Type ontvanger: 

Micro met led 

Inhoud verpakking: 

• Micro ontvanger 

• Verloopkabel 

  

                 

 

Micro ontvanger aansluiten op TV-lift systeem     

       

                                     

 

 

 

 

 

 
1. Verbind de Micro ontvanger met de 

meegeleverde verloopkabel. 
 

2. Sluit de verloopkabel aan op de 
stekkeraansluiting van het TV-lift systeem. 
 

3. Sluit de TV Lift aan op het stopcontact. 
 

4. De ontvanger komt direct in de koppel 
modus. Deze duurt 40 seconden waarbij 
het groene LED-lampje op de micro 
ontvanger gedurende deze tijd knippert. 
 

 

 

Batterij type: AAA LR03 1,5 volt 

Aantal: 3 stuks          

*Het is niet nodig om na een batterij wissel de 
afstandsbediening opnieuw te koppelen met de 
ontvanger. 
 

 Let op de juiste polariteit bij het plaatsen. 
Gebruik geen oude en nieuwe  batterijen of 
verschillende type batterijen door elkaar. 
Gebruik geen oplaadbare batterijen! 
 

Nachtlamp-functie Opmerkingen 

              

 
 

    
 
Druk kort de beide toetsen 3 en 4 tegelijk in om het 
nachtlampje aan of uit te schakelen. 

Full Up / Down comfort-functie Opmerkingen 

Stap 1:        LED 5 seconden 

Stap 2:               

                        

 
Met deze comfort-functie kunt u uw bed eenvoudig 
volledig omhoog (Full Up ) of omlaag (Full Down) 
bewegen. 
 

 Stap 1: Druk kort de beide toetsen 5 en 6 
tegelijk in om de comfortfunctie "Full Up/Down " te 
activeren. Het blauwe LED-lampje op de 
afstandsbediening zal gedurende 5 seconden 
knipperen.  
 

 Stap 2: Gedurende deze 5 seconden kunt u 
toets 5 (Full up) of toets 6 (Full down ) indrukken en 
loslaten. Het bed gaat dan automatisch naar de 
gekozen eindpositie. 
 

 De functie schakelt om veiligheidsredenen na 
5 seconden automatisch uit. Activeer deze functie 
op elk gewenst moment zoals hierboven 
beschreven. 

https://www.swisssense.nl/
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De toetsen combinatie 5 en 8:   
 

5. Druk tijdens deze 40 seconden de beide 
toetsen 5 en 8 tegelijk in om de 
afstandsbediening te koppelen met de 
ontvanger. Het blauwe LED-lampje stopt 
dan met knipperen en blijft onafgebroken 
branden. 
 
 

1.3 Synchroon bediening ( optioneel ) 
 

Omschrijving:  

Het is mogelijk om met een synchroon-kabel twee E-motive systemen tegelijkertijd te verstellen. 

Type Kabel: 

Synchroon-kabel 

Inhoud verpakking:  

• Synchroon-kabel 

       

       

  

 

  

 

 

 

                    

                  

 

 

 
*Indien er ontvangers reeds aangesloten 
zijn op de E-motive motoren dienen deze 
eerst ontkoppeld te worden. 
 

1. Verbind de vierkante stekkers van de  
synchroon-kabel met de twee E-motive 
motoren op de aansluitingen voor de 
ontvangers. 
 

2. De ontvangers worden vervolgens 
aangesloten op de kastjes van de 
synchroon-kabel. 

 

Opmerkingen 

 

• Beide afstandsbedieningen kunnen 
vervolgens de synchroon verstelling 
uitvoeren. 
 

• De nachtlampen blijven individueel in te 
schakelen, deze werken niet synchroon. 
 

• Voor individuele verstelling dient de 
synchroon-kabel weer verwijderd te 
worden en de ontvangers weer terug in 
elke E-motive motor aangesloten te 
worden. 

 

1.4 Mobile App-controle 

 

Omschrijving :  

 

Vanaf voorjaar 2021 is de Swiss 
Sense App beschikbaar.  

Deze App is vanaf dat moment te 
downloaden in de Google 
Playstore of Apple Appstore. 

Het E-motive systeem en de  Tv-
lift kunnen dan via deze  App 
bedient worden. 
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1.5 Aanleer/ herstel procedure  

In het geval van een storing : 

Alleen de afstandsbedieningen hebben batterijen. 

Vervang de batterijen indien de achtergrond verlichting op de afstandsbediening nog slechts zwak 
brandt. 

*De ontvangers hebben geen batterijen.  

Indien nodig kan een afstandsbediening opnieuw worden gekoppeld met de ontvangers: 

 

 

   

Bedienungsanleitungen 
Instruction manual 
Gebruiksaanwijzing 

 

Version: PIC 01 – 2020/11   

                                                                                                                     

Opmerkingen: 

• Het is niet mogelijk om met 1 Afstandsbediening meer dan 1 
hetzelfde type ontvanger aan te sturen. 

 
 

This manual is available in German, English and Dutch at: 

www.swisssense.nl 

www.swisssense.de 

www.swisssense.at                                                                                                                                                                      

 

 

Afstandsbedieningen herstel procedure 

 
 
 
 
Style ll 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Micro ontvanger TV-Lift 
 
 

 
      

 
 

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is aangesloten! 
  
Zorg dat de ontvanger is aangesloten op de motor.  
 
 
Druk kort 2x de “aanleer” toets op de ontvanger in. 
De nachtlamp begint te knipperen en signaleert de 
aanleer modus. 
   
 
Neem nu de afstandsbediening op en druk de 
bovenste 2 toetsen in om het aanleerproces te 
starten. De achtergrond- verlichting begint te 
knipperen op de afstandsbediening, Na enkele 
seconden stopt het knipperen van de nachtlamp en is de 
verbinding gemaakt. 
 
 

• indien het nachtlampje blijft knipperen, herhaal vervolgens het 
indrukken van de beide bovenste toetsen zodat de 
achtergrond- verlichting op de afstandsbediening weer begint 
te knipperen en de ontvanger gaat koppelen. 

 
 

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van de Tv lift is aangesloten!  
 
Ontkoppel de ronde verloopstekker van de ontvanger naar de Tv lift voor 
minimaal 10 seconden. 
 
Sluit de verloopstekker weer aan. 
 

1. De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 
seconden waarbij het groene LED-lampje op de micro 
ontvanger gedurende deze tijd knippert. 
 

2. Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen 5 en 8 
tegelijk in om de afstandsbediening te koppelen met de 
ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen 
en blijft onafgebroken branden. 

. 
 
*indien de Led blijft knipperen, herhaal dan het indrukken van de beide 
knoppen om de verbinding tot stand te brengen. 
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