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Data naprawy
Date of repair

Index Pieczątka punktu sprzedaży / Stamp of the seller
Data sprzedaży / Date of sales

Podpis / Signature

Data naprawy
Date of repair

Pieczątka serwisu
Stamp of service

Pieczątka serwisu
Stamp of service

INSTRUKCJA MONTAŻU/OPIS 

UWAGA!
Dla uzyskania maksymalnej mocy cieplnej 

grzejnika zaleca się zachowanie minimalnych 

odległości:  

•  10 cm od parapetu

•  2,5 cm od ściany

•  10 cm od podłogi

1.  Za pomocą poziomicy wyznacz linię mon-

tażowe poziomą i pionowe. Zaznacz punkty

które pozwolą na dokładne zamontowania

wsporników pionowych.

2.  Zmierz szerokość grzejnika i dopasuj punkty

montażowe, tak aby ciężar grzejnika został

równomiernie rozmieszczony.

3.  Nawierć otwory pod kołki rozporowe i zamo-

cuj wsporniki.

4.  Po zamontowaniu wsporników sprawdzić pra-

widłowość montażu za pomocą poziomicy.

5.  Założyć grzejnik na zamontowane wsporniki

i podłączyć grzejnik do instalacji.

Zestaw zawiera: 
•  2 uchwyty (wsporniki)

•  4 kołki rozporowe

•  4 śruby + zaślepki

ASSEMBLY MANUAL/DESCRIPTION 

NOTE! 
To obtain the maximum heat output of the ra-

diator, it is recommended to keep the minimum 

distances: 

•  10 cm from the windowsill

•  2.5 cm from the wall

•  10 cm from the floor

1.  Use the level to mark the horizontal and ver-

tical lines. mark the points that will allow you

to accurately mount the vertical brackets.

2.  measure the radiator width and adjust the

mounting points so that the weight of the

radiator is evenly distributed.

3.  Drill holes for wall plugs and attach the

brackets.

4.  After mounting the brackets, check if the

mounting is correct using a level.

5.  Put the radiator on the mounted brackets and

connect it to the system.

The set contains: 

•  2 handles (brackets)

•  4 wall plugs

•  4 screws + hole plugs
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