
(1) Choose a suitable cabinet 

particular products (please refer 
to drawing 1).

drawings.

       Size “A” & Size “B” are based on high of cabinet. The following sizes are for your reference: 
       A = 275 mm.   B = 300 mm. (Both sizes for reference only)
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Montagem / Fixing Step

(1) Escolha um armário adequado,
de acordo com as especi�cações
do produto (�gura 1).

Figura 1

Faça furos na lateral do armário e �xe os acessórios "A" e "B", como apresentado nas 
�guras abaixo.

Observações / Remarks
a. As medidas “A” e “B” baseiam-se na altura do armário. As seguintes medidas servem apenas
    como referência: A=275 mm e B= 300 mm.

       Depth of 4-     10 hold is 7~9 mm. please be careful that the side-board of cabinet can not to be 
       drilled through.  

b. Profundida 4 -   10 é 7~9 mm. Por favor, cuidado para não furar a lateral do armário.

Instruções de Montagem / Assembly Instructions

1.1

     

A   1Und. B   1Und.

10-30mm

C   1Und.

Acessórios / Accessories

2 Medidas e Largura do módulo:
Specification & Cabinet Width:

EC.9608
Escorredor para louças / Dish holder for plates

Medidas

 D   x   W   x   H (mm)REF. W (mm)

Cabinet Width

280 x 535-575 x 65EC.9608.600

280 x 835-875 x 65EC.9608.900 900

Largura do módulo
Speci�cation

600



Your draining rack is made of the finest quality stainless steel (suitable for food 
contact).

Keep your draining rack looking as good as new by following the care and 
maintenance instructions.

Instructions
For everyday cleaning of the draining rack, use household detergents suitable for 
stainless steel.

Do not use wire wool.

Do not use chemical ”silver cleaners”, bleaches,or detergents containing 
chlorine or any of its derivatives.

Warning!
If the draining rack, comes into contact with acidic materials, rinse immediately 
with plenty of water and wipe with a soft, dry cloth.

Do not leave rusty objects in contact with the draining rack. Rust can cause 
staining, cracking or even permanent damage to the draining rack surface.

To avoid staining of the surface do not leave food or other materials with 
corrosive properties such as juices,salt, vinegar, mustard etc. on  the draining 
rack for a long time.

Do not place very hot objects directly on the draining rack. Place them on a 
special surface(board) made from wood or plastic,etc.

Avoid scraping the draining rack basin with utensils.

Avoid dropping heavy or sharp objects onto the draining rack surface.   

Instruções de Manutenção / Maintenance Instructions

O escorredor é de aço inoxidável da melhor qualidade (adequado para 
contacto com alimentos).

Mantenha o seu escorredor como novo seguindo os cuidados e 
instruções de manutenção.

Instruções
Para limpeza diária do escorredor, use detergentes domésticos 
adequados para o aço inoxidável.
   Não use palha de aço.
   Não use produtos químicos de limpeza para prata, lixívias ou 
detergentes que contenham cloro ou qualquer um dos seus 
derivados.

Aviso!
   Se o escorredor entrar em contacto com materiais ácidos, lave   
   imediatamente com água em abundância e limpe com um pano 
   macio e seco.
   Não deixe objectos emferrujados em contacto com o escorredor. A 
   ferrugem pode causar manchas, fendas ou mesmo danos permanen
   tes na superfície do escorredor.
   Para evitar manchas na superfície não deixe alimentos ou outros 
   materiais com propriedades corrosivas como sumos, sal, vinagre, 
   mostarda, etc., no escorredor por muito tempo.
   Não coloque objetos muitos quentes diretamente no escorredor.    
   Coloque-os numa superfície especial (tábua) de madeira ou plástico, 
   etc.
   Evite raspar a bandeja do escorredor com utensílios.
   Evite deixar cair objectos pesados ou pontiagudos na superfície do 
   escorredor.


