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Instrukcja montażu 
 

 

 



Zawartość / niezbędne narzędzia 

 

Nr Nazwa części Ilość  

1 K2-ROTOLIFT Lift 1  szt. 

 

2 Belka pozioma 1  szt. 
 

3 Belka pioniowa 2 szt.. 

 

5 Sterownik + pilot 1 szt. 

              

6 Opaska zaciskowa 4 szt. 

 

7 nakrętki 1  szt. 

 

8 Podkładka 1  szt. 
 

9 Drewnowkręty 
We własnym 

zakresie 

Rozmiar 4  - 17 szt. (długość wkrętów 

powinna być dopasowana do głębokości 

mebla) 

10 Instrukcja 1  szt. 
- 

11 Śrubokręt 
Do not 

delivered 
- 

12 Klucz imbusowy  1  szt. 
- 

13 Klucz nasadowy 
We własnym 

zakresie 
rozmiar  „10” 

14 Klucz 
We własnym 

zakresie 
rozmiar „7” and „10” 

15 Samoprzylepny uchwyt kabla 2  szt. 
 

M4 – 2 szt. 

rozmiar 4 – 2 

pcs 



1. Otwieranie paczki  K-ROT _Fig. 1 

   

 

 

2. Demontaż elementów mocujących Fig.2 

 

 

 

 

 

Fig.1 

Fig.2 

Zdejmij pokrywę skrzyni transportowej 

Zdemontuj nieskręcone części 



 

3. Sugerowane wymiary zagłębienia mebla dla K2-ROTOLIFT_Fig.3 

 

 

 

 

 

4. Używając drewno wkrętów zamocuj podnośnik do mebla zgodnie z Rys. 4 

 

 

Fig.4 

Fig.3 

Tylna przestrzeń mebla powinna pozostać wolna,  

aby móc zamontować AUTOLID 

Ze względu na jasność instrukcji w pozostałej części, przednia ścianka 

pozostaje niewidoczna. 

Śrubokręt 

Rozmiar 4 – 10 szt. 

Wkręt do drewna 

roz.4 - 3szt. 

X – maksymalna głębokość TV 

Zalecane wymiary montażowe belki 

Drewnowkręty 

Rozmiar 4 – 3 szt 



5. Zawieś sterownik na wieszakach, jak pokazano na rys. 5, a następnie podłącz go do podnośnika zgodnie  

z rys. 6. 

 

6. Podłącz sterownik do podnośnika i klapy zgodnie z rys. 6a i rys. 6b 

                               

 

 Po podłączeniu sterownika przesuń podnośnik za pomocą przycisku "UP", aby umożliwić komfortowe 

zawieszenie telewizora. 

Fig.5 

Fig. 6a Fig. 6b 

podkładka size 4 – 2 szt 

Nakrętka M4 – 2 szt. 



7. Za pomocą śrub dostarczonych przez producenta telewizora, podłącz belki pionowe do tylnej ściany 

telewizora. Belka powinna zawisnąć ok. 2 cm poniżej górnej krawędzi ekranu - Fig.7 

 

 

 

8. Poluzuj dolne uchwyty belek pionowych, Rys. 8 

 

 

 

 

Fig.7 

Fig.8 



9. Zawieś TV z zamontowanymi belkami pionowymi na podnośniku (na belce poziomej) -  Fig. 9  

 

10. Przesuń pionowe belki blokady zgodnie ze strzałką na Figurze 10, a następnie dokręć je kluczem.  

 

 

 

Fig.10 

Fig.9 



11. Montaż pokrywy 

Aby zamontować zawiasy, wykonaj mocowanie, które pogłębi się w pokrywie zgodnie z Rys.11 

 

 

 

 

12. Montaż dodatkowych kołnierzy Rys.12 

 

 

 

 

Fig.12 

Fig.11 

Grubość pokrywy  

Zamocuj dodatkowy kołnierz do mebla 

(Montaż dodatkowego kołnierza może zwiększyć estetykę i 

umożliwić uzyskanie dodatkowej przestrzeni od przedniej strony 

dla głębszych mebli) 



13. Zawias i mocowanie. 

 

14. Montaż podkładek pokrywy 

 

 

Rys.12 

Wkręt do drewna 

roz.4 - 4szt. 

pokrywa powinna być regulowana dopóki nie osiągnie gładkiej powierzchni pomiędzy pokrywą, a 

brzegiem mebla. Rekomendowany prześwit pomiędzy pokrywą, a brzegiem mebla wynosi 5mm. 

Fig.14 

Wkręć zawiasy do pokrywy 

Drewnowkręty 

Rozmiar 4 – 4 szt. 

Wkręć zawiasy do pokrywy 

Zanim konstrukcja będzie całkowicie skręcona, pozycja pokrywy musi 

być wyregulowana zgodnie z poniższymi instrukcjami 

Fig. 13 

hinges 

to the 

lid 

Poluzuj śruby wskazane na rysunku, aby 

umożliwić ruch zawiasu regulacyjnego 

pokrywy w 4 kierunkach 

regulacja 
 

pokryw

aaa 

hinges 

to the 

lid 

Kołnierz mebla 

lid stand  

mebel 

widok  

Aby wyrównać pokrywę z krawędzie mebla konieczne jest 

ustawienie podkładek na krawędziach mebla 



15. Obsługa i prowadzenie kabli z górnej części podnośnika 

 

 

 

 

 

Ważne! 

Pamiętaj, aby pozostawić odpowiednie kable zasilające, umożliwiające obrót telewizora. Optymalna rezerwa wynosi 

32 cm. 

 

Kable z telewizora i głowicy mocowane 

są za pomocą opasek kablowych do 

samoprzylepnych uchwytów. 

Wszystkie kable telewizyjne 

przeprowadź przez oczko 

Podłącz wszystkie kable za 

pomocą opasek kablowych 

do uchwytu  

Długość wszystkich kabli 

między łącznikami powinna 

wynosić 32 cm 

Fig.15 

Fig.16 

Przyklej samoprzylepne uchwyty na 

belce w pobliżu wyjścia z głowicy, jak 

pokazano na rysunku 15. 



Instrukcja obsługi sterownika 

Opis przycisków na panelu sterowania: 

 UP – ruch podnośnika do góry 
 DOWN – ruch podnośnika w dół 
 SETUP – konfigurowanie pozycji preferowanej 
 SET RC – programowanie zdalnego sterownania 

 

Podłącz kable z podnośnika oraz głowicy obrotowej do sterownika. Następnie podłącz wtyczkę zasilającą. Zasilanie 
sygnalizowane jest zapaleniem wskaźnika "POWER" (zielony kolor). Sterownik wykona automatyczny test, 
zasygnalizowany trzema charakterystycznymi dźwiękami i migającymi światłami "SETUP" (czerwony kolor). Po 
zakończeniu tej operacji sterownik jest gotowa do pracy. Naciśnięcie dowolnego przycisku potwierdzone jest krótkim 
sygnałem dźwiękowym. 

Ruch obrotowy jest możliwy dopiero po ustawieniu przez program preferowanej pozycji telewizora.  

W części ruchomej dźwigu nie mogą znajdować się żadnego przeszkody/przedmioty.  

Programowanie preferowanej pozycji telewizora 

Uwaga: Aby wszystkie funkcje podnośnika działały poprawnie, konieczne jest ustawienie preferowanej pozycji 
(wysokości) telewizora. 

Aby zaprogramować preferowaną pozycję podnośnika naciśnij "Programowanie" (Setup) na sterowniku i przytrzymaj 
przez ok. 3 sekundy, aż zaświeci się przycisk SETUP (czerwony). Zaleca się rozpoczęcie programowania w najniższym 
położeniu podnośnika. 

Naciśnij i przytrzymaj przyciski "W górę" lub "W dół" na sterowniku, aby ustawić preferowaną pozycję telewizora. 
Tryb SETUP ma dwie prędkości, wolno-szybko. Zmiana prędkości odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku 
SETUP. 

Uwaga: Jeśli sterownik znajduje się w preferowanej pozycji „Programowanie”, system zabezpieczający jest 
zablokowany, a podnośnik porusza się znacznie wolniej niż podczas normalnej pracy. 

Po zatrzymaniu podnośnika w żądanym położeniu, naciśnij przycisk "Programowanie" (SETUP) na panelu sterowania i 
przytrzymaj przez ok. 3 sekundy, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe i zobaczysz lampkę kontrolnę "SETUP" 
(czerwona). Urządzenie wyłączy się i usłyszysz dwa krótkie dźwięki. Preferowana pozycja została zaprogramowana. 

Programowanie zdalnego sterowania 

Programowanie zdalne odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku „SET”. Następnie wciśnij i przytrzymaj przez krótką 
chwilę dowolny przycisk pilota. Powinieneś usłyszeć charakterystyczny dźwięk.  

 Uwaga: Po aktywacji trybu programowania sterownik jest aktywny (oczekując na sygnał z pilota) przez około 60 
sekund. Jeśli w tym czasie sygnał z pilota nie zostanie odebrany, sterownik wyjdzie automatycznie z tryby 
programowania. 

 



Działania Systemu Bezpieczeństwa 

 

Inteligentny system bezpieczeństwa wykrywa przeszkody, gdy ekran przesuwa się w dół z powodu różnicy wagi. 

System nie wymaga żadnej kalibracji, jego działanie jest automatyczne. Po wykryciu przeszkody podnośnik 

zatrzymuje się, a następnie delikatnie podnosi. System działa jedynie podczas opuszczania podnośnika. Kiedy 

system jest aktywny, na sterowniku wyświetlana jest cyfra “1”. 

Komunikaty Sterownika 

Wyświetlacz numeryczny pokazuje informacje na temat aktualnej czynności sterownika. Wyświetlane mogą być 
następjące cyfry/komunikaty: 

 Wyświetlanie „1.” – System bezpieczeństwa jest aktywny 
 Wyświetlanie „2.” – przekroczenie maks. Obciążenie prądowe silnika  
 Wyświetlanie „3.” – brak połączenia pomiędzy sterownikiem i podnośnikiem (brak połączenia kablowego) 
 Wyświetlanie „4.” – problem dolnego przełącznika 
 Wyświetlanie „5.” – problem górnego przełącznika 
 Świecąca kropka na wyświetlaczu oznacza ,że Tv nie znajduje się w odpowiedniej pozycji do ruchu w górę i 

dół. Aby umożliwić ruch podnośnika (góra, dół) należy ręcznie obrócić TV do położenia równoległego 
względem frontu mebla – w tym położeniu kropka na wyświetlaczu wygaśnie. 

Naciśnięcie dowolnego przycisku wyłączy wyświetlanie komunikatów 

Pilot posiada cztery przycisku do kontrolowania podnośnika. 

* UP 

** DOWN 

*** RIGHT 

**** LEFT 

Rotary motion control is carried out only with the remote control and is not available from the control box panel. 

Ruch obrotowy kontrolowany jest tylko dzięki pilotowi – nie można nim sterować za pomocą sterownika. 
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