
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO 
MONTÉRY SKŘÍNÍ 
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Tento model myčky lze zabudovat do modulárního 
nábytku, pod pracovní desku, průběžnou pracovní 
desku nebo dřez. 

Rozměry skříně musí odpovídat rozměrům 
uvedeným na obrázku 1. 

Nastavitelné nožičky umožňují měnit výšku myčky 
v rozmezí 818 až 898 mm. 

Instalace pod pracovní desku 

Pokud je deska pultu vyrobena z dřevotřísky nebo 
z jiného materiálu, který není vodotěsný, použijte 
pod ní lepicí pásku na ochranu proti páře (obr. 2). 

Lepicí pásku na ochranu proti páře nalepte na 
myčku nádobí (obr. 2a). 

Vložte myčku nádobí do skříně „A“ a poté nastavte 
její výšku a vyrovnejte ji pomocí nastavitelných 
nožiček (obr. 3-4). 

Po určení výšky myčky je nutné do spodního rámu 
"A" upevnit šrouby o délce 13 mm. To by mělo být 
provedeno pouze na předních nožičkách, jak je 
uvedeno na obrázku 4a. 

Pro snadné nastavení spotřebiče při jeho umístění 
do dutiny jsou některé modely vybaveny 
nastavitelnou nožičkou umístěnou centrálně 
vzadu. Tu lze nastavit otáčením šroubu 
umístěného ve spodní části předního panelu 
přístroje, jak je znázorněno na obr. 4b. 

Připojte myčku k vodě a napájení podle návodu k 
obsluze. 

Upevněte myčku do skříňové jednotky. To je 
možné provést následujícími způsoby: 
 
 
- PŘES PŘÍSLUŠNOU SKŘÍŇOVOU 

JEDNOTKU pomocí dodaných 16 mm dlouhých 
šroubů „B“ (jak je uvedeno na obr. 5). 

- DO PRACOVNÍ DESKY (pokud je to možné) 
pomocí dodaných 30 mm dlouhých šroubů „C“ 
(jak je uvedeno na obrázku 5a). 

 
 
Instalace dřevěného panelu 

Tento model myčky nádobí je vybaven systémem 
automatického vyvážení ve dveřích a je dodáván 
připravený k montáži dřevěného panelu 
následujících rozměrů: 
 
Šířka 596,5 mm max. 

Výška od 645 do 720 mm max 

Tloušťka od 18 do 22 mm max 

To umožňuje použití běžného křídla vyjmutého ze 
zásuvkového nábytku o hmotnosti od 3 do 8 kg; v 
případě krytů o vyšší hmotnosti požádejte o 
informace asistenční službu. 
 
 
Uspořádání vrtání 

Do panelu vyvrtejte otvory hluboké 12 mm pomocí 
vrtáku o průměru 2 mm podle opatření uvedených 
na obrázku 6. 

Připevněte dva dodané rámy pomocí 4 šroubů o 
průměru 4 x 16 mm a nastavte je na střed oček 
(obr. 7). 

Zavěste panel na dvířka myčky a vyrovnejte jej 
nastavením rámečků s očky. 

Připevněte rámečky pomocí dalších 6 šroubů 4x16 
mm do určených otvorů (obr. 7). 

Připevněte panel ke dveřím myčky (obr. 8). 
 
Otevřete dvířka myčky a připevněte panel pomocí 
4 šroubů 4x45 mm do předem vyvrtaných otvorů 
(obr. 9). 
 
 
Přizpůsobení základny 

U modelu vybaveného pevným otočným bodem je 
třeba pro umožnění otáčení dvířek vyříznout v 
podstavci prostor, jak je uvedeno na obr. 10. 

Postupujte následujícím způsobem: 

Dvířka myčky mírně otevřete, nechte potah 
dotknout se základny a tužkou označte její spodní 
okraj na základně; vyřízněte zasahující část. 

U modelů vybavených konzolovými závěsy 
vyžaduje otáčení pouze 3 mm prostoru, proto 
obvykle není třeba žádný výřez, jak je 
znázorněno na obr. 10a. 


