
AIR CONDITIONER 

BRACKET
STAFFA DI SUPPORTO

PER CONDIZIONATORI D’ARIA 

AIR
FIX

Deve essere installato da personale tecnico specializzato in conformità alle vigenti 

normative  •  It must be installed by a qualified technician in accordance with applicable 

regulations • Debe ser instalado por personal técnico especializado de conformidad con 

la normativa vigente  •  Il faut l’installer par du personnel technique spécialisé, conformément 

à la réglementation en vigueur  •  Es muss vom Fachmann unter Einhaltung der geltenden 

Bestimmungen installiert werden  •  Deve ser instalado por pessoal técnico especializado, 

em conformidade com as normativas vigentes •  Το Superior “Air Fix” πρέπει να εγκατασταθεί 

από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.

80kg
(176lbs)
RATED

Instruction Manual

https://manuals.plus/m/7297cd1c251b8de4b209da606735fa40d28a7be6f3fc06ca31f0295ca4e9df1b
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Leggere l'intero manuale di istruzioni prima di iniziare l'installazione e il montaggio dell'unità. In caso di dubbi circa le istruzioni o le avvertenze, contattare il proprio distributore locale.
ATTENZIONE: l’utilizzo con prodotti di peso superiore al limite indicato potrebbe causare instabilità e possibili lesioni personali.
� I supporti devono essere fissati come indicato nelle istruzioni di montaggio. Un'errata installazione potrebbe causare danni e gravi lesioni personali.
� Utilizzare gli strumenti appropriati e le attrezzature di sicurezza. Questo prodotto deve essere installato solo da professionisti.
� Questo prodotto è progettato per installazioni in pareti di cemento solido o in muratura.
� Assicurarsi che la superficie di montaggio mantenga il peso totale del dispositivo e di tutti i suoi componenti e hardware in modo sicuro.
� Utilizzare le viti di montaggio fornite e NON applicare tensioni eccessive alle viti.
� Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che presentano un rischio di soffocamento. Tenere tali parti fuori dalla portata dei bambini.

IMPORTANTE: accertarsi di aver ricevuto tutte le parti in base all'elenco di controllo dei componenti per l'installazione. Se alcune parti mancano o sono danneggiate, contattare il 
proprio distributore.
MANUTENZIONE: Controllare periodicamente che il supporto sia assicurato e pronto all'uso (almeno ogni tre mesi).

IT

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις οδηγίες ή τις 
προειδοποιήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο μας για βοήθεια.
Προσοχή: Η χρήση προϊόντων βαρύτερα από αυτά που ενδείκνυται, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστάθεια προκαλώντας πιθανούς 
τραυματισμούς.
• Οι βάσεις θα πρέπει να στερεώνονται όπως καθορίζεται στις οδηγίες συναρμολόγησης. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή 
τραυματισμό.
• Θα πρέπει επίσης, να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας και κατάλληλα εργαλεία. Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από 
εξειδικευμένο τεχνικό ή επαγγελματία.
• Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε συμπαγείς τοίχους από μπετόν ή τοίχους τοιχοποιίας.
• Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια υποστήριξης θα μπορέσει να κρατήσει με ασφάλεια το συνολικό βάρος του εξοπλισμού και όλων των εξαρτημάτων 
που θα συνδέσετε.
• Χρησιμοποιήστε τις βίδες στερέωσης που παρέχονται και μην τις σφίξετε υπερβολικά.
• Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού, σε περίπτωση κατάποσης. Κρατήστε αυτά τα 
αντικείμενα μακριά από παιδιά.
Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει όλα τα εξαρτήματα πριν την εγκατάσταση, σύμφωνα με τη λίστα ελέγχου στοιχείων.
Συντήρηση: Ελέγξτε σε τακτά διαστήματα ότι ο βραχίονας της βάσης είναι ασφαλής για χρήση (τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες).

ΕΛ

� Dieses Produkt kann auf massiven Betonwänden oder Mauerwerkswänden installiert werden.

� Ce produit est conçu pour être installé sur des murs en béton massif ou en maçonnerie.

� Este producto está diseñado para instalarse en paredes de hormigón macizo o paredes de mampostería.

� Este produto foi projetado para ser instalado em paredes de concreto sólido ou paredes de alvenaria.
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