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1. Zamocuj lekko do grzejnika uchwyty.
Fix slightly the holder to the radiator.

2. Przyłóż grzejnik z uchwytami do ściany i dopasuj przyłącze hydrauliczne, a następnie odrysuj
obrys uchwytów.
Place the radiator with holders against the wall and adjust the hydraulic connector, and draw
around the holders.

3. Zdejmij uchwyty i odstaw grzejnik, a z pomocą pojedynczego uchwytu i zaznaczonych wcześniej
obrysów wyznacz miejsce wiercenia i wykonaj w ścianie otwór fi10 o głębokości minimum 60mm.

4. Wsuń kołki rozporowe do wykonanych otworów. Za pomocą wkrętów lekko przymocuj uchwyty
do ściany - pozostaw możliwość ich przesuwania w przewidzianym zakresie regulacji.

Remove the holders and set the radiator aside, and by using a single holder and previously
marked contours establish drilling locations and make a fi10 hole to the depth of 60 mm
minimum.

Insert wall plugs into the holes. With screws fix slightly the holders to the wall - allow them
to be move within the provided range of adjustment.
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5. Podłącz przewody głośnikowe do terminala przyłączeniowego z tyłu kolumny głośnikowej. Zwróć
uwagę na prawidłową biegunowość podłączenia.
dobra rada:
Jeżeli nie stosujesz głębokiej puszki instalacyjnej w ścianie, to przewody wprowadź w poprzeczny
otwór trzpienia terminala i dokręć. Zastosowanie puszki pozwoli użyć końcówek przewodów typu
"bananki" lub typu "widełki". Jeżeli przewód głośnikowy prowadzony będzie natynkowo, wprowadź go
w wykonany w kolumnie od tyłu rowek.
Connect the speaker wires to the terminal strip at the rear of column speaker. Pay close
attention to the polarity of connection.
good advice:
If you do not use a in-wall deep junction box, route wires into the mandrel transverse hole
and tighten them. The use of a junction box enables banana and fork type cable ends to be
used. If the speaker wire to be surface routed, insert it into a groove provided at the rear of
the column.

6. Przyłóż kolumnę do zamocowanych uchwytów i upewniwszy się, że będzie możliwość wkręcenia
śrub mocujących M8, dokręć wkręty aby całkowicie unieruchomić uchwyty. Następnie wkręć śrubę
M8 mocując tym samym kolumnę głośnikową na uchwytach.
Place the column against the holders mounted and after checking that M8 locking screw can
be screwed, tighten the screws to secure the holders firmly. Then screw the M8 bolt, thus
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7. Załóż grzejnik na uchwyty i zablokuj śrubami mocującymi M4.
Place the radiator on the holders and lock them with M4 locking screws.
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