
Przyłącza ścienne.
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Wywierć otwory na kołki rozporowe 
wiertłem o średnicy Ø 10 mm jak 
pokazano na rysunku.

Przymocuj uchwyty ścienne na 
ścianie tak jak na ilustracji.

Ostrożnie unieś produkt i umieść 
uchwyt panelu w uchwycie ściennym, 
a następnie zamocuj je poprzez 
dokręcenie śruby.

SCHEMAT INSTALACJI
PLUMBING FIGURE

Rozstaw podłączeń (mm)
Connecting spacing (mm)

Uchwyty ścienne.
Wall mounting 

apparatus.

Śruby (M5x10mm)
Bolts (M5x10mm)

Panel
Panel

Uchwyt panelu
Wieszak

Panel mounting 
apparatus

Uchwyt ścienny
Wall mounting apparatus

Wieszak
Towel hanger

Dokonaj podłączenia do instalacji hydraulicznej 
jak pokazano na rysunku.
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Rozstaw podłączeń (mm)
Connecting spacing (mm) 

Panel
Panel

Pozycję produktu należy dostosować do umiejscowienia dopływu 
wody – wymiary przyłącza podano na schemacie.

Determine the position of the product according to the water 
inlet-outlet dimensions stated in figure.

ŚRUBA M5X10mm x4
BOLT M5X10mm x4

Przymocuj uchwyty mocujące panel z tyłu 
produktu jak na ilustracji. Maksymalna siła 
dokręcania nie powinna przekraczać 6 Nm.
Nie zdejmuj osłon powierzchni ani 
krawędzi, aż do zakończenia wszystkich 
prac instalacyjnych.
Fix the panel mounting apparatus to the 
back of the product as illustrated.
Maximum tightening torque should not 
exceed 6 N-m. Do not take off the edge 
and surface protective materials until all 
plumbing work is finished.

WKRĘT x4
SCREW Ŕx4

PODKŁADKA x 4
SPRING WASHERS x4

ZESTAW ŚRUB 
M10X12mm x4

SET SREW X12mm x4

NAKRETKA X 4
NUT X 4

KOŁEK x4
WALL PLUG x4

UCHWYT PANELU x2
PANEL MOUNTING APPARTUS x2

UCHWYT NAŚCIENNY x2
TOWEL HANGER x2

WIESZAK OPCJONALNIE
OPTIONAL TWOEL HANGER

ODPOWIETRZNIK x1
AIR VENT X1

Odpowietrznik
Air vent

Uchwyt panelu
Wieszak
Panel mounting 
apparatus

AKCESORIA MONTAŻOWE DOSTARCZONE W ZESTAWIE
SUPPLIED INSTALLATION ACCESSORIES

M8 Nut

Spring washers

Set Screw M10x25

Panel

X4 X4 X4

1/2'' wejście i wyjście
1/2'' female pipetread input 

- output on the panel
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Wywierć otwory na kołki rozporowe 
wiertłem o średnicy Ø 10 mm jak 
pokazano na rysunku.

Przymocuj uchwyty ścienne na 
ścianie tak jak na ilustracji.

Ostrożnie unieś produkt i umieść 
uchwyt panelu w uchwycie ściennym, 
a następnie zamocuj je poprzez 
dokręcenie śruby.

SCHEMAT INSTALACJI
PLUMBING FIGURE

Rozstaw podłączeń (mm)
Connecting spacing (mm)

Uchwyty ścienne.
Wall mounting 

apparatus.

Śruby (M5x10mm)
Bolts (M5x10mm)

Panel
Panel

Uchwyt panelu
Wieszak

Panel mounting 
apparatus

Uchwyt ścienny
Wall mounting apparatus

Wieszak
Towel hanger

Dokonaj podłączenia do instalacji hydraulicznej 
jak pokazano na rysunku.
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Pozycję produktu należy dostosować do umiejscowienia dopływu 
wody – wymiary przyłącza podano na schemacie.

Determine the position of the product according to the water 
inlet-outlet dimensions stated in figure.

ŚRUBA M5X10mm x4
BOLT M5X10mm x4

Przymocuj uchwyty mocujące panel z tyłu 
produktu jak na ilustracji. Maksymalna siła 
dokręcania nie powinna przekraczać 6 Nm.
Nie zdejmuj osłon powierzchni ani 
krawędzi, aż do zakończenia wszystkich 
prac instalacyjnych.
Fix the panel mounting apparatus to the 
back of the product as illustrated.
Maximum tightening torque should not 
exceed 6 N-m. Do not take off the edge 
and surface protective materials until all 
plumbing work is finished.
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SCREW Ŕx4

PODKŁADKA x 4
SPRING WASHERS x4

ZESTAW ŚRUB 
M10X12mm x4
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NAKRETKA X 4
NUT X 4

KOŁEK x4
WALL PLUG x4

UCHWYT PANELU x2
PANEL MOUNTING APPARTUS x2

UCHWYT NAŚCIENNY x2
TOWEL HANGER x2

WIESZAK OPCJONALNIE
OPTIONAL TWOEL HANGER

ODPOWIETRZNIK x1
AIR VENT X1

Odpowietrznik
Air vent

Uchwyt panelu
Wieszak
Panel mounting 
apparatus

AKCESORIA MONTAŻOWE DOSTARCZONE W ZESTAWIE
SUPPLIED INSTALLATION ACCESSORIES

M8 Nut

Spring washers

Set Screw M10x25

Panel

X4 X4 X4

1/2'' wejście i wyjście
1/2'' female pipetread input 

- output on the panel
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Wywierć otwory na kołki rozporowe 
wiertłem o średnicy Ø 10 mm jak 
pokazano na rysunku.

Przymocuj uchwyty ścienne na 
ścianie tak jak na ilustracji.

Ostrożnie unieś produkt i umieść 
uchwyt panelu w uchwycie ściennym, 
a następnie zamocuj je poprzez 
dokręcenie śruby.

SCHEMAT INSTALACJI
PLUMBING FIGURE

Rozstaw podłączeń (mm)
Connecting spacing (mm)

Uchwyty ścienne.
Wall mounting 

apparatus.

Śruby (M5x10mm)
Bolts (M5x10mm)

Panel
Panel

Uchwyt panelu
Wieszak

Panel mounting 
apparatus

Uchwyt ścienny
Wall mounting apparatus

Wieszak
Towel hanger

Dokonaj podłączenia do instalacji hydraulicznej 
jak pokazano na rysunku.
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Pozycję produktu należy dostosować do umiejscowienia dopływu 
wody – wymiary przyłącza podano na schemacie.

Determine the position of the product according to the water 
inlet-outlet dimensions stated in figure.

ŚRUBA M5X10mm x4
BOLT M5X10mm x4

Przymocuj uchwyty mocujące panel z tyłu 
produktu jak na ilustracji. Maksymalna siła 
dokręcania nie powinna przekraczać 6 Nm.
Nie zdejmuj osłon powierzchni ani 
krawędzi, aż do zakończenia wszystkich 
prac instalacyjnych.
Fix the panel mounting apparatus to the 
back of the product as illustrated.
Maximum tightening torque should not 
exceed 6 N-m. Do not take off the edge 
and surface protective materials until all 
plumbing work is finished.
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SPRING WASHERS x4
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NUT X 4
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PANEL MOUNTING APPARTUS x2

UCHWYT NAŚCIENNY x2
TOWEL HANGER x2

WIESZAK OPCJONALNIE
OPTIONAL TWOEL HANGER

ODPOWIETRZNIK x1
AIR VENT X1

Odpowietrznik
Air vent

Uchwyt panelu
Wieszak
Panel mounting 
apparatus

AKCESORIA MONTAŻOWE DOSTARCZONE W ZESTAWIE
SUPPLIED INSTALLATION ACCESSORIES

M8 Nut

Spring washers

Set Screw M10x25

Panel

X4 X4 X4

1/2'' wejście i wyjście
1/2'' female pipetread input 

- output on the panel
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Wywierć otwory na kołki rozporowe 
wiertłem o średnicy Ø 10 mm jak 
pokazano na rysunku.

Przymocuj uchwyty ścienne na 
ścianie tak jak na ilustracji.

Ostrożnie unieś produkt i umieść 
uchwyt panelu w uchwycie ściennym, 
a następnie zamocuj je poprzez 
dokręcenie śruby.

SCHEMAT INSTALACJI
PLUMBING FIGURE

Rozstaw podłączeń (mm)
Connecting spacing (mm)

Uchwyty ścienne.
Wall mounting 

apparatus.

Śruby (M5x10mm)
Bolts (M5x10mm)

Panel
Panel

Uchwyt panelu
Wieszak

Panel mounting 
apparatus

Uchwyt ścienny
Wall mounting apparatus

Wieszak
Towel hanger

Dokonaj podłączenia do instalacji hydraulicznej 
jak pokazano na rysunku.
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Pozycję produktu należy dostosować do umiejscowienia dopływu 
wody – wymiary przyłącza podano na schemacie.

Determine the position of the product according to the water 
inlet-outlet dimensions stated in figure.

ŚRUBA M5X10mm x4
BOLT M5X10mm x4

Przymocuj uchwyty mocujące panel z tyłu 
produktu jak na ilustracji. Maksymalna siła 
dokręcania nie powinna przekraczać 6 Nm.
Nie zdejmuj osłon powierzchni ani 
krawędzi, aż do zakończenia wszystkich 
prac instalacyjnych.
Fix the panel mounting apparatus to the 
back of the product as illustrated.
Maximum tightening torque should not 
exceed 6 N-m. Do not take off the edge 
and surface protective materials until all 
plumbing work is finished.

WKRĘT x4
SCREW Ŕx4

PODKŁADKA x 4
SPRING WASHERS x4

ZESTAW ŚRUB 
M10X12mm x4

SET SREW X12mm x4

NAKRETKA X 4
NUT X 4

KOŁEK x4
WALL PLUG x4

UCHWYT PANELU x2
PANEL MOUNTING APPARTUS x2

UCHWYT NAŚCIENNY x2
TOWEL HANGER x2

WIESZAK OPCJONALNIE
OPTIONAL TWOEL HANGER

ODPOWIETRZNIK x1
AIR VENT X1

Odpowietrznik
Air vent

Uchwyt panelu
Wieszak
Panel mounting 
apparatus

AKCESORIA MONTAŻOWE DOSTARCZONE W ZESTAWIE
SUPPLIED INSTALLATION ACCESSORIES

M8 Nut

Spring washers

Set Screw M10x25

Panel

X4 X4 X4

1/2'' wejście i wyjście
1/2'' female pipetread input 

- output on the panel
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Wywierć otwory na kołki rozporowe 
wiertłem o średnicy Ø 10 mm jak 
pokazano na rysunku.

Przymocuj uchwyty ścienne na 
ścianie tak jak na ilustracji.

Ostrożnie unieś produkt i umieść 
uchwyt panelu w uchwycie ściennym, 
a następnie zamocuj je poprzez 
dokręcenie śruby.

SCHEMAT INSTALACJI
PLUMBING FIGURE

Rozstaw podłączeń (mm)
Connecting spacing (mm)

Uchwyty ścienne.
Wall mounting 

apparatus.

Śruby (M5x10mm)
Bolts (M5x10mm)

Panel
Panel

Uchwyt panelu
Wieszak

Panel mounting 
apparatus

Uchwyt ścienny
Wall mounting apparatus

Wieszak
Towel hanger

Dokonaj podłączenia do instalacji hydraulicznej 
jak pokazano na rysunku.
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Pozycję produktu należy dostosować do umiejscowienia dopływu 
wody – wymiary przyłącza podano na schemacie.

Determine the position of the product according to the water 
inlet-outlet dimensions stated in figure.

ŚRUBA M5X10mm x4
BOLT M5X10mm x4

Przymocuj uchwyty mocujące panel z tyłu 
produktu jak na ilustracji. Maksymalna siła 
dokręcania nie powinna przekraczać 6 Nm.
Nie zdejmuj osłon powierzchni ani 
krawędzi, aż do zakończenia wszystkich 
prac instalacyjnych.
Fix the panel mounting apparatus to the 
back of the product as illustrated.
Maximum tightening torque should not 
exceed 6 N-m. Do not take off the edge 
and surface protective materials until all 
plumbing work is finished.
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SCREW Ŕx4

PODKŁADKA x 4
SPRING WASHERS x4

ZESTAW ŚRUB 
M10X12mm x4

SET SREW X12mm x4

NAKRETKA X 4
NUT X 4

KOŁEK x4
WALL PLUG x4

UCHWYT PANELU x2
PANEL MOUNTING APPARTUS x2

UCHWYT NAŚCIENNY x2
TOWEL HANGER x2

WIESZAK OPCJONALNIE
OPTIONAL TWOEL HANGER

ODPOWIETRZNIK x1
AIR VENT X1

Odpowietrznik
Air vent

Uchwyt panelu
Wieszak
Panel mounting 
apparatus

AKCESORIA MONTAŻOWE DOSTARCZONE W ZESTAWIE
SUPPLIED INSTALLATION ACCESSORIES

M8 Nut

Spring washers

Set Screw M10x25

Panel

X4 X4 X4

1/2'' wejście i wyjście
1/2'' female pipetread input 

- output on the panel


