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• Monteringspaket innehåller:

- Don inkl. renslucka
- 2 st. (1 par) tätningsklotsar
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Montering Typ 11, 21 och
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MONTERINGSANVISNING
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Kontrollera att luftkanal ansluter
inom donets yta för kanalanslutning.
Riktmärke i höjdled:
Underkant kanal = underkant
radiator.

Påbörja montaget genom att dra av
skyddspappret på tejpen på donets
front.
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MONTERINGSANVISNING
Montering typ 11

B

Lägg radiatorn med baksidan upp
på ett mjukt och rent underlag.
Se till att rensluckan är stängd i
vinkelrätt läge mot donkroppen.
Låses med låsskruvarna på donets
gavlar.
(A) Se till att bottenluckans
frontkant omsluter radiatorkroppens underkant.
(B) Vik ned donet mot radiatorns
konvektorplåtar.

A
Kontrollera att donet sitter vinkelrätt på radiatorn.
Tryck med handflatorna inuti
donkroppen för att säkerställa
vidhäftning mellan donets tejp
och radiator.

Nu kan radiatorn hängas upp på
väggkonsolerna.
Kontrollera att donets renslucka
löper paralellt med radiatorns
underkant.
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MONTERINGSANVISNING
Montering typ 21 och 22/33

B

A

Lägg radiatorn med baksidan upp
på ett mjukt och rent underlag.
Se till att rensluckan är fritthängande eller låst i nedfällt
öppet läge. Låses med låsskruvarna
på donets gavlar.
(A) Se till att donkroppens
anslagskant vilar mot
radiatorkroppens
underkant.

(B) Vik ned donet mot radiatorns
konvektorplåtar.
Kontrollera att donet sitter vinkelrätt på radiatorn.
Tryck med handflatorna inuti
donkroppen för att säkerställa
vidhäftning mellan donets tejp
och radiator.

Nu kan radiatorn hängas upp på
väggkonsolerna.
Kontrollera att donets renslucka
löper parallellt med radiatorns
underkant.
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MONTERINGSANVISNING
Montering typ 11, 21 och
22/33
Lossa låsskruvarna på donets gavlar.
Fäll ned rensluckan.
Montera 2 skruvar i donets botten.

Montera filter.

Se till att filterramen förs in
över/bakom fixeringramen i
donets botten.
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MONTERINGSANVISNING
Typ 11, 21 och 22/33
Håll upp rensluckan mot
radiatorns u.k. och lås luckan.

Montera sidotätningarna på båda
sidorna av rensluckans gavlar.

Gäller typ 11
Tryck upp tätningen tätt mot
rensluckans gavel och mellan
radiatorkropp och vägg .
Tryck upp tätningen mot
radiatorns konvektorplåt.

Gäller typ 21 och 22/33
Tryck upp tätningen tätt mot
rensluckans gavel och mellan
radiatorkropparna. Tryck upp
tätningen mot radiatorns
konvektorplåt.
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RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Lossa på låsskruvarna som sitter på
donets gavlar.
Lyft upp filtret över fixeringsramen
i donets botten och dra ut.

Grovfiltret kan tvättas i ljummet
vatten och vanlig diskmedel och
därefter återanvändas.
F7 (EU7) filter bytes normalt 1
gång/år eller efter behov.

Montera filtret och se till att
filterramen förs in över/bakom
fixeringsramen i donets botten.
Fäll upp luckan och skruva åt
låsskruvarna på donets gavlar.
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Vi reserverar oss för oupptäckta felaktigheter samt för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna skrift.

Epecon AB, Florettgatan 22 A, SE-254 67 Helsingborg.
Telefon 042-25 01 40. Telefax 042-25 01 30
www.epecon.se e-mail: info@epecon.se

