
1 1

2 2

3 3

1

2

3

Systém rýchlej inštalácie EASY-FIX dostanete zadarmo 
ku každému ohrievaču DIGEL HEAT

EASY-FIX montážny systém infrapanelov DigelHeat

Inštalácia ohrievača je rovnako jednoduchá ako 
jeho zavesenie. Na mieste inštalácie pripevníte 
infražiarič dvomi masívnymi úchytkami. Úchytka na  
infražiariči sa jednoducho zacvakne na miesto.

EASY-FIX je jeden z mála infračervených 
vykurovacích systémov na trhu, ktorý je založený 
na obzvlášť robustnej dvojbodovej montáži. 
Dodatočná ochrana proti pádu pre montáž 
na strop preto nie je potrebná.
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Vyvŕtajte otvory a pripevnite konzoly na stenu pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek.

Zaveste infrapanel na úchytky do konzol.

Otáčaním upravte vymedzovacie skrutky tak, aby sa infrapanel zafixoval.



646

252

445

152,5

445

152,5

32

321

1 1

2

1 1

Určenie vzdialeností držiakov
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* Tolerancia +/- 1 mm

Veľkosť infrapanelu v mm Rozmery v mm * Rozmery v mm * Rozmery v mm *

Zloženie montážnej sady:
- 2 konzoly na stenu
- 8 skru�ek
- 8 hmoždiniek



Návod na montáž  

Krok č.1: 

Označte osem bodov pre vyvŕtanie dier na predpokladanom mieste montáže infrapanelu.  

Použite pri tom vodováhu. 

Krok č.2: 

Do označených bodov vyvŕtajte diery a osaďte do nich hmoždinky.  

Krok č.3: 

Pomocou skru�ek upevnite do predpripravených hmoždiniek konzoly. Skrutky pri�ahnite pevne, ale 

iba tak aby ste nepoškodili hmoždinky. (pozri obrázok č.1) 

Krok č.4: 

Skontrolujte vymedzovacie skrutky na infrapaneli a zatočte ich tak aby nezavadzali pri osádzaní 

panelu. 

Krok č.5: 

Infrapanel osadte do oboch konzol (obrázok č.2) 

Krok č.6: 

Pomocou vymedzovacích skru�ek (otáčaním) zafixujte infrapanel tak, aby pevne sedel. Dávajte pri tom 

pozor aby ste vymedzovače do�ahli rovnomerne – dostaňte infrapanel do jednej roviny. 

Krok č.8: 

Prekontrolujte či osadený infrapanel pevne sedí na svojom mieste. 

Krok č.9: 

Infrapanel zapojte vidlicou do elektrickej zásuvky.  

DEMONTÁŽ 

Odpojte infrapanel zo zásuvky. Odskrutkujte vymedzovacie skrutky tak, aby bol obraz opäť voľný a 

jednoducho ho zveste zo steny.  

  

Obrázok č.1 Obrázok č.2
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