
Trouby o obsahu 20 litr , 23 litr , 25 litr  nebo 30 litr
INSTALA NÍ SADA MIKROVLNNÉ TROUBY

1. Rám 1 ks 2. Montážní šroub 4 ks 3. Šrouby 3mmX12mm 8 ks
4. Kovový díl 1 ks 5. Papír nastavení podstavce 1 ks 6. podložka pod nožky 2 ks
7. Šrouby 4 mmX10 mm 4 ks

Technické parametry instala ní sady
Rozm ry dutiny Celkové rozm ry sady
Vnit ní ší ka 568 mm Ší ka 592 mm
Vn jší P EDNÍ VÝŠKA 365 mm Vyška 376 mm
Hloubka 550 mm Hloubka 20 mm

Sk í  mikrovlnné trouby

DUTINA
MIKROVLNNÉ
TROUBY

Požadavky na rozm ry sk ín  (viz obr. výše):
1. Vnit ní rozm ry sk ín  v p í ném sm ru je 568 mm. Toto je minimální vzdálenost z levé strany na pravou. Nem te je.
2.V nit ní rozm ry sk ín  v podélném sm ru je 365 mm. Toto je minimální vzdálenost z levé strany na pravou. Nem te je.
3. Hloubka sk ín  nesmí být mén  než 550 mm.
4. Vn jší rozm ry sk ín  by nem ly být menší než 596 mm, jelikož délka rámu je 592 mm.
5. Deska sk ín  musí být 15 mm nebo 20 mm tlustá.
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POSTUP INSTALACE

Kovový díl

1. Sk í  upevn te podle schématu výše. Umíst te papír
nastavení spodní strany (sou ást 5) na dolní desku sk ín .
Udržujte p ední okraj papíru a vn jší okraj sk ín  v jedné
linii. Pak umíst te podstavec (sou ást 6) na papír a
upravte jejich otvory podle poloh otvoru na výkresu. Pak
upevn te požadované šrouby.

2. Upevn te konec kovového plátu na levou a
pravou stranu sk ín , druhý konec na horní a
dolní stranu sk ín . Po upevn ní kovového
plátu upevn te sponu a nechte ji nepatrn  se
dotknout druhého konce kovového plátu.
Dávejte pozor, aby se ohnutá strana spony
umístila podle obrázku, když sponu
upev ujete. Pak zatla te na sponu a odeberte
kovový plat, utáhn te šrouby.

Pozn. Zá ezy jsou na levé
stran

3. Umíst te mikrovlnnou troubu opatrn  do
sk ín , umíst te dolní stranu mikrovlnné
trouby do nyní vytvo ené základní desky.

4. Udržujte mikrovlnnou troubu ve vodorovném
sm ru. Zatla te kovový díl rámu do kovové spony.
Tím je nainstalován rám.
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