
MANGO 

MANGO LIGHT

Podłączenia grzejnika do instalacji C.O. powinien dokonać doświadczony instalator. 
UWAGA!: Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 6 barów.
              

Zabrudzenia powierzchni usuwać miękką, czystą, lekko wilgotną, bawełnianą szmatką. 
UWAGA: do mycia powierzchni nie używać żadnych środków chemicznych, a w szczególności 
z zawartością środków wybielających lub z dodatkiem środków ściernych.

Connection of  the radiator to a central heating system should be made by an experienced 
installer.
WARNING ! Do not exceed the maximum operating pressure 6 bars.

Clean the surface of the radiator with a soft, clean, slightly damp cotton cloth.
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X. Mango LIGHT założyć oświetlenie na górę grzejnika.  / Mango LIGHT put a light on top of the radiator.

XI. Podłączyć wtyczkę przyłączeniową do gniazda sieciowego z bolcem uziemiającym. Napięcie zasilania 
230V 50Hz.  / Plug in to the socket with a grounding pin. Power supply 230V, 50Hz.

XA.
XB.
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1. Grzejnik - 1 szt.
2. Uchwyt - 2 szt.
3. Wkręt 6x80 - 2 szt.
4. Kołek rozporowy z kołnierzem 
10x80 - 2 szt.
5. Wkręt 6x60 - 4 szt.
6. Kołek rozporowy 10x50 - 4 szt.
7. Wkręt dociskowy M6x50 -1szt.
8. Podkładka - 4 szt.
9. Klucz imbusowy - 1 szt.
10. Odpowietrznik G1/2- 1 szt.
11. Korek G1/2 - 2 szt.
12. Maskownica 
odpowietrznika - 1 szt.

I. Zawartość opakowania: / Package contents:
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   MODEL                          A    
      
MG-320, MG-620           1904
MG-318, MG-618           1704
MG-316, MG-616           1504
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1. Radiator - 1 pcs.
2. Bracket - 2 pcs.
3. Screw 6x80 - 2 pcs.
4. Screw anchor 
10x80 - 2 pcs.
5. Screw 6x60 - 4 pcs.
6. Screw anchor 10x50-4pcs.
7. Grub screw M6x50-1pcs.
8. Washer - 4 pcs.
9. Allen key - 1 pcs.
10. Air vent  G1/2 - 1 pcs.
11. Plug G1/2 - 1 pcs.
12. Plug cover - 1 pcs. 

UWAGA! Przed zamontowaniem grzejnika należy  
wkręcić wkręt dociskowy (7) / ATTENTION! Before 
mounting the radiator please loosen the grub 
screw (7)

II. Wkręcić wkręt dociskowy (7) / Loosen the grub 
screw (7) in the bracket (2).

III. Wyznaczyć na ścianie położenie górnych otworów 
montażowych uwzględniając położenie rur i zespołu 
zaworowego. / Determine the location of the upper 
holes on the wall considering location of the 
pipes and the valve.

IV. Wywiercić otwory i przymocować górny uchwyt (2) 
do ściany za pomocą kołków rozporowych (6) i wkrętów 
(5) założywszy podkładki (8). / Drill the holes and 
attach the upper bracket (2) to the wall with screw 
anchor (6) and screw (5) and washer (8).

V. Jeśli położenie grzejnika względem przyłączy jest 
poprawne należy mocno dokręcić wkręty (5) i 
zamocować uchwyt dodatkowym długim kołkiem z 
wkrętem (3,4) wiercąc otwór w ścianie przez środkowy, 
okrągły otwór uchwytu. / If the position of the radiator 
is correct please tighten the screws (5) and secure 
the bracket with additional long handle with a 
screw  (3),(4), drill a hole in the wall through the 
central, hole in bracket.

VI. Zawiesiwszy grzejnik na górnym uchwycie należy 
go lekko odchylić dołem, wsunąć dolny uchwyt i 
oznaczyć jego położenie na ścianie. / Hang the 
radiator on the upper bracket. Raise it slightly 
from the pit and slide the bottom bracket. Mark 
the radiator's position on the wall. 

VII. W dalszej kolejności przymocować do ściany 
dolny uchwyt (2) trzema wkrętami. / Then attach 
the bottom bracket (3) as in the step IV.

VIII. Zawiesić grzejnik na uchwytach i dokręcić 
wkręt dociskowy (7) kluczykiem imbusowym (9). / 
Hang the radiator on the brackets and tight the 
screw (7)  with Allen key (9).

IX. Podłączyć grzejnik do instalacji c.o.
UWAGA! Przed napełnieniem grzejnika należy 
wkręcić korek i odpowietrznik. Po odpowietrzeniu 
grzejnika założyć maskownicę (12). / Connect the 
radiator to the C. H. system. Attention! First 
screw in the air vent plug (10).


