
 

 

 

 

 

Krok 1  

Umístěte dva kusy podpěr (díl 1), každý na jednu stranu vrchní desky pračky. 

 

Krok 2 

Estetická lišta (díl 8) je připevněna k podpěrám pomocí šroubovacích míst (8a). 

Rada: Zkontrolujte, že profil lišty koresponduje s profilem pračky. 

 

NÁVOD NA MONTÁŽ MEZIKUSU BEKO 
pro bezpečné upevnění sušičky na pračku 

2992100300 Kovový mezikus s tvarovanou přední lištou pro sušičky s hloubkou 54 cm a modely praček WMB 

2992100100 Kovový mezikus s tvarovanou přední lištou pro sušičky s hloubkou 60 cm a modely praček WMB 

 



Krok 3 

Vsuňte po dvou kusech matiček (3) do každé podpěry (1) a posuňte je k přední liště (Obrázek 1) 

Rada: Tyto díly jsou důležité pro krok 8. 

 

Krok 4 

Připevněte zadní podpůrné profily (4a, 4b) k podpěrám a pračce jako na následujících obrázcích. 

Rada 1: POZOR, k vyvrtání děr, potřebných k dokončení čtvrtého kroku, použijte přiložený speciální 

vrták o průměru 3,2 mm. (Obrázek 3-1 až 3-3,) 

Rada 2: Na každé straně pračky by měly být vyvrtány dvě díry, proti odpovídajícím otvorům 

v podpůrných profilech (4a, 4b). (Obrázek 3-1 až 3-3,) 

Rada 3: Spojte dvě matky se šroubky na podpěrném profilu (4a, 4b), jako na obrázcích 4-5. 

Rada 4: Zasuňte profily do podpěr dle obrázků a suňte je dopředu. (Obrázek 6) 

Rada 5: Použijte dva kusy šroubů (2) ke smontování podpůrných profilů s pračkou na každé straně. 

(Obrázek 7-1, 7-2,) 



Rada 6: Utáhněte dva kusy šroubů (7) a matic (3) na každé straně, k dokončení podpůrného profilu 

(4a, 4b) a podpěry (1). (Obrázek 7-1, 7-2,) 

 



Krok 5 

Sušičku zvedají dva lidé a usazují ji na mezikus, montovaný k pračce. Před usazením otočte pětkrát 

proti směru hodinových ručiček s každou nožičkou. (Obrázek 8, 9) 

Rada: Zkontrolujte stabilitu sušičky na rovné zemi, před osazením. 

 

Krok 6 

Posuňte sušičku k přední hraně pračky. Na každé straně jsou dva stop pointy. (Obrázek 10) 

Rada: Estetická lišta má kromě harmonického spoje také kotvící funkci. 

 

Krok 7  

Stavba je dokončena připevněním Zadní spojničky na každé straně. 

Rada 1: Odšroubujte zvýrazněný šroub z těla sušičky. Pak umístěte Zadní spojničku na podpěru 

(Obrázek 12) 

Rada 2: Sešroubujte zadní spojničku s podpěrou pomocí šroubu a matky. (Obrázek 13) Pak jej 

přimontujte k sušičce. 

Rada 3: Opakujte postup u druhého zadního rohu. Nyní je montáž na zadní straně kompletní. 

(Obrázek 14) 



 

Krok 8 

Po absolvování kroku 7 je třeba přistoupit k přední kompletaci. K připevnění sušičky k podpěře 

použijte přední spojničky (6a,6b). (Obrázek 15) 

Rada 1: Pokud jste prošli krokem 3, teď jsou na řadě matky. (Obrázek 15) 

Rada 2: Připevněte spojničku k podpěře pomocí dvou šroubů a matek z kroku 3. Ujistěte se, že tvar 

spojničky odpovídá tvaru podpěry. (Obrázek 17)  

 


