
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μεγ. Βάρος: Σε οροφή, έως 15 κιλά 
Μεγ. Βάρος: Σε τοίχο, έως 10 κιλά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποίηση
Η οροφή ή ο τοίχος θα πρέπει να έχουν την ικανότητα 
να αντέχουν φορτίο τουλάχιστον 15 κιλών (για οροφή) 
ή 10 κιλών (για τοίχο). Σε διαφορετική περίπτωση, θα 
πρέπει να τα ενισχύσετε. Η εγκατάσταση θα πρέπει 
να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό, ακολουθώντας 
αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Σε διαφορετική 
περίπτωση μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος. 

Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα μέτρα ασφάλειας 
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του προϊόντος. 
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό ασφάλειας και 
εργαλεία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, για να 
αποφύγετε τραυματισμό.

Πριν από την εγκατάσταση, θα πρέπει να διαβάσετε 
και να κατανοήσετε καλά αυτές τις οδηγίες, για να 
αποφύγετε βλάβη σε συσκευές ή τραυματισμό. 
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε εύκολα προσβάσιμο 
σημείο, για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Ο τοίχος θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει το 
βάρος του φορτίου. Αν κάνετε την εγκατάσταση σε 
τοίχο που έχει ξύλινα δοκάρια, θα πρέπει να 
τρυπήσετε ακριβώς στη μέση των ξύλινων 
δοκαριών.
Μην εγκαταστήσετε τη βάση σε κατασκευή που 
μπορεί να υποστεί δονήσεις ή κτυπήματα. Σε 
διαφορετική περίπτωση η βάση, η συσκευή σας 
και/ ή η επιφάνεια εγκατάστασης θα υποστούν 
ζημιά.
Μην εγκαταστήσετε τη βάση κοντά σε θερμαντικό 
σώμα, τζάκι, σε σημείο όπου εκτίθεται στον ήλιο ή 
άλλη πηγή θερμότητας. Σε διαφορετική 
περίπτωση μπορεί να υποστεί βλάβη η συσκευή 
σας και η βάση και να υπάρξει κίνδυνος φωτίας.
Απαιτούνται τουλάχιστον δύο εξιδικεύμενα 
άτομα για τη διαδικασία εγκατάστασης. Μπορεί 
να υπάρξει βλάβη και/ή τραυματισμός αν πέσει 
κάτω η βάση ή κάνετε λανθασμένη μεταχείριση.
Συνιστώμενες επιφάνειες εγκατάστσαης: ξύλινα 
δοκάρια ή τσιμεντένιος τοίχος. Αν η βάση δεν 
εγκατασταθεί σε ξύλινα δοκάρια, χρησιμοποιήστε 
τα κατάλληλα υλικά στήριξης (είναι διαθέσιμα στα  
καταστήματα σιδηρικών).
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