
Amikor a dugót és végzáró szelepet meg húzza, használjon lapos 
villáskulcsot, csavarkulcsot vagy állítható csavarkulcsot 22. sz. Ne 
használjon francia kulcsot mert megsértheti a felső védőréteget 
és így radiátor korrodál

- A beszerelést csak szakképesített szerelő végezheti.
- A beszerelés előtt  az esetleges lerakódások, 

szennyeződése, forrasztási maradványok, olajok eltavolítása 
érdekében engedje le a fűtési rendszert.

- Ha levegő jut a fűtési rendszerbe ezzel a teljesítmény csökken. 
Légtelenítsen a légtelenítő szeleppel.

- A radiátorból való folyadék leengedése korróziót okozhat.

Tisztítás és karbantarts
A tisztításhoz használjon nedves puha rongyot.  NE HASZNÁLJON: 
csiszoló anyagokat,  agresszív kemikáliákat,  oldószereket,  
fehérítőszerek vagy erős mosószerek.

Csatlakoztatás
- Ne csatlakoztassa a radiátort

felfelé.
- A forró víz a radiátor tetején lesz

és a radiátor alsó része hideg
marad.

- Megfelelő csatlakoztatás

NE ENGEDJE LE a radiátort üzemelésének szünetelésekor (pl. nyári 
időszakban) vagy javítás esetén. Annak érdekében, hogy a víz a 
radiátorba maradjon zárja el mindkét szelepet.
NE HASZNÁLJA a radiátort olyan helyiségben ahol nem éri el a 
hőmérséklet 0 °C. Ha a fűtés nem működik a víz a radiátorban 
megfagy és ez a termék meghibásodásához vezethet.
NE HASZNÁLJA 120°C  felett.  NEM haladhatja meg a 
maximum 10 bár üzemi nyomást .

Szerelési utasítás

5. Amíg a csavarok nincsenek behúzva,
a kisebb pontatlanságokat tudja korrigálni
a tartó konzol fel-le mozgatásával.

6. Helyezze a kihúzható konzolokat  a
falra már rögzítettekbe, és csavarja
össze őket az ábra szerint.
A kihúzható konzolok segítségével  a
radiátor és a fal közti távolságot tudja
beállítani 68-84 mm

8. Csavarja rá a rögzítő
elemet. 

9. Nyomja rá a
takaró elemet.

10. A radiátort
vízszintesbe
igazítani a három
irányba mozgatható
távtartókkal lehet.

11. Szerelje be a
légtelenítő szelepet és a
a végzáró dugót
majd, csatlakoztassa
a szelepet a
radiátorhoz.
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1.Óvatosan vegye ki a radiátort a
csomagolásából.

2. A technikai rajzon szereplő méretek
alapján a falon jelölje be a pontokat
ahova a radiátor fel lesz rögzítve. a A
talajtól minimum 10 cm távolságra
legyen.

3. Vegye kiinduló pont ként az első
jelölést a falon és ahhoz mérje
vízmértékkel a többit. Fúrja ki a lyukakat
a falba és helyezzen lyukakba tipliket.
4. Csavarok
segítségével rögzítse 
a konzolt a falra.
A meghúzáshoz
használjon 
csavarhúzót.

7. Alkalmazza a fenti eljárást a többi 3
tartókonzolnál is.




