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• Fixeert de A/C unit tijdens het 
installeren zonder de muur te 
beschadigen

• Helpt bij het alleen installeren van 
A/C apparaten

• Beschadigt de muur niet

• Geeigend voor de meeste types A/C 
installaties tot 45 kg

• Opvouwbaar voor gemakkelijk 
opbergen

• Inclusief tas

HOOFDKENMERKEN

Mighty Bracket™

SPECIFICATIES

Constructie 
materialen ABS

A/C systeem installatie kan nu door één 
persoon gedaan worden.

OPTIES

Omschrijving Onderdeelnr.

Mighty Bracket™ AX3010

TOEPASSING

Haak aan de mini-split-montageplaat om 
de mini-split-unit stevig op zijn plaats 
te houden tijdens het installeren van 
koelmiddelleidingen, condensaatleidingen en 
elektrische aansluitingen.
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GEBRUIKSAANWIJZING

1.   Bevestig de montagehaken van de Mighty 
Bracket™ aan de mini-split montagelipjes 
(als er geen lipjes op de montageplaat 
aanwezig zijn, kunnen de Mighty Bracket-
haken worden bevestigd met schroeven die 
in de muurstijl zijn gedraaid). 

2.   Plaats de voetsteunen plat tegen de muur 
(indien nodig om mogelijke krassen op de 
muur te voorkomen, plaats een schone 
handdoek of karton tussen de steunvoet en 
het muuroppervlak). 

3.   Justerings  Pin om de steunarm van de 
beugels horizontaal te maken. 

4.   Plaats de hefpoorten aan het einde van de 
steunarmen om ervoor te zorgen dat de 
unit niet kan wegglijden. 

5.   Plaats beschermende sokken over poortjes 
om krassen op het apparaat te voorkomen. 

6.   Plaats het apparaat bovenop de 
ondersteunings armen. 

7.   Verbindt koelleidingen.

8.   Monteer condenswater afvoer buis en 
elektrische bedrading. 

9.   Til de binnenunit voorzichtig op en 
plaats hem op de bovenste lipjes van de 
montageplaat. 

10. Zorg ervoor dat het apparaat niet defect 
raakt, verwijder voorzichtig de Mighty 
Bracket™ en de installatie is voltooid.


