Tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být předán konečnému uživateli
společně se zařízením.

Důležité upozornění:

Přečtěte si pozorně tento návod a uchovejte jej na bezpečném místě. Tato sada obsahuje drobné
díly, které by mohly být spolknuty, proto ji držte mimo dosah dětí během skladování a montáže.

Bezpečnostní pokyny:

Tato sada obsahuje drobné díly, které by mohly být spolknuty, proto je držte mimo dosah dětí
během skladování a montáže.
Maximální nosnost páru konzolí je 84 kg. Konzole jsou určeny pro zavěšení venkovní jednotky
klimatizace na zeď, jejich použití pro jiné účely je zakázáno.
Před vrtáním otvorů pro zavěšení konzolí zjistěte polohu případných vedení elektřiny, plynu,
vody a odpadů a vyměřte umístění konzolí tak, aby se jim vyhnuly.
Posouzení nosnosti zdi pro instalaci konzolí a venkovní jednotky, volba vhodného kotevního
systému jakož i použití přiložené kotevní sady je výlučnou odpovědností osoby provádějící
instalaci.
Pokud dodaná konzole má vady, nepoužijte ji a kontaktujte dodavatele pro reklamaci.

Obsah sady:
Konzole 2 ks – v balení jsou ve složeném stavu,
pro montáž je rozevřete nadoraz. V rozevřeném
stavu mohou, ale nemusí, být zajištěny zašroubováním
2 šroubů do plechu 4,2x9 do připravených otvorů
Šrouby do plechu nejsou součástí balení.

Obr. 1: složená konzole

Obr. 2: Kotevní sada pro kotvení konzolí do zdi:
Hmoždinka 12 x 70 – 4 ks

Vrut 8 x 80 – 4 ks

Podložka tesařská - 4 ks

Obr. 3: Sada pro upevnění venkovní jednotky:
Pozice 1: Silentblok díl 1 – 4 ks

Pozice 2: Silentblok díl 2 – 4 ks

Pozice 3: Podložka tesařská - 4 ks
Pozice 5: Podložka 8,4 - 4

Pozice 4: Šroub M8 x40 – 4 ks

Pozice 6: Matice M8 – 4 ks

Návod k montáži
Zjistěte polohu případných vedení elektřiny, plynu, vody a odpadů a vyměřte umístění konzolí
tak, aby se jim vyhnuly.
Obr. 4: Rozevřená konzola
Otvory pro zavěšení konzole
Rozevřete konzole nadoraz a označte umístění kotvicích otvorů

Otvory pro upevnění venkovní jednotky

Podle stavu zdi rozhodněte, zda použijete dodanou kotvicí sadu
s hmoždinkami a vruty nebo zvolte jiný vhodný kotvicí systém
Pro hmoždinky dodané kotevní sady je doporučený rozměr otvoru do zdi průměr 12 mm, min.
hloubka 75 mm.
Obr. 5: Sestavení silentbloku pro připevnění
venkovní jednotky
Venkovní jednotku připevněte ke konzolám
pomocí dodaných silentbloků
Pozice v obrázku viz obr. 3
1
Silentblok díl 1
2
Silentblok díl 2
3
Podložka tesařská
4
Šroub M8 x40
5
Podložka 8,4
6
Matice M8

Údržba
Minimálně 1 x ročně před sezonou:
Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění kotvení konzolí do zdi
Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění šroubů připevňujících venkovní jednotku ke konzolím
Zkontrolujte celkový stav konzolí. V případě výskytu jakýchkoli prasklin se konzole nesmí dále
používat.
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