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Before starting the assembly need to

Duvar Rafı

1 Person
Philips Screwdriver

 Drill

 Hammer

Assembly manual

Değerl� Müşter�m�z

Satın almış olduğunuz bu ürün, s�zlere ulaşmadan önce tarafımızdan tüm testlere ve kontrollere tab�� tutulmuştur. Ancak, ürününüz ulaşım sırasında 
zarar görmüş veya eks�k gönder�lm�ş olab�l�r. Bundan dolayı kuruluma başlamadan önce kılavuzdan yararlanarak mevcut ürünü kontrol etmen�zde 
fayda vardır. Kontrol sırasında eks�k veya hatalı b�r parça �le karşılaşırsanız, kılavuzdan yararlanarak parçayı tanımlayıp firmamız �le �let�ş�me 
geç�n�z. Yetk�l�ler�m�z en kısa zamanda s�zlere �ht�yacınız olan parçayı tem�n edecekt�r. F�rmamıza hatalı parçayı �ade etmen�ze gerek yoktur.

Başarılı b�r kurulum �ç�n üst kısımda bel�rt�len yardımcı araçları tem�n ed�n�z. 
Başlamadan önce mevcut olan her parçayı neml� b�r bez �le tem�zley�n�z. 
Mevcut parçaları tem�zled�kten sonra ebatlarına göre uygun b�r alana d�z�n�z. Bu sırada parçaları taşırken b�rb�r�ne sürtmemeye, d�zerken �se köşe 
kısımlarını çarpmamaya özen göster�n�z.
Kurulum sırasında kılavuzda mevcut olan tüm aşamaları d�kkatle �nceley�n�z.
Kurulum �şlem� tamamlandıktan sonra tüm bağlantı noktalarının sağlamlığını kontrol ed�n�z.
Kontrolden sonra ürünü 2 k�ş� olarak taşıyınız.

Ürününüzü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Sıcak ve neml� ortamlardan uzak tutunuz. Ürününüzü bu hususları d�kkate alarak uygun 
şek�lde konumlandırınız. Ayrıca ürünü, esnemeye yol açab�lecek ağır yükler �le yüklemeyen�z ve amacı dışında kullanmayınız. 

Merak ett�ğ�n�z konular hakkında firmamız �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Do not expose your product to d�rect sunl�ght. Keep away from hot and hum�d env�ronments. Pos�t�on your product appropr�ately cons�der�ng these 
�ssues. In add�t�on, do not load the product w�th heavy loads that may cause stretch�ng and do not use �t outs�de of �ts purpose.

You can contact our company about the top�cs you are cur�ous about.

Dear Customer

Th�s product you have purchased has been subjected to all tests and controls by us before �t reaches you. However, your product may have been 
damaged dur�ng transportat�on or sh�pped �ncompletely. Therefore, �t �s useful to check the current product us�ng the manual before start�ng the 
�nstallat�on. If you encounter a m�ss�ng or faulty object dur�ng the check, define the object us�ng the manual and contact our company. Our offic�als 
w�ll prov�de you w�th the object you need as soon as poss�ble. You do not need to return the faulty product to our company.

For a successful �nstallat�on, please prov�de the aux�l�ary tools ment�oned above.
Before you start, clean every ex�st�ng �tem w�th a damp cloth.
After clean�ng the ex�st�ng parts, arrange them �n a su�table area accord�ng to the�r s�ze. Meanwh�le, be careful not to rub aga�nst each other wh�le 
mov�ng the p�eces and not to h�t the corner parts wh�le arrang�ng them.
Dur�ng �nstallat�on, carefully rev�ew all steps �n the manual.
After the �nstallat�on process �s completed, check the �ntegr�ty of all connect�on po�nts.
After the assembly, carry the product as 2 people.
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ASSEMBLY

LIST OF PART LIST OF ACCESSORY

Tanım /
Code

Ebat / Dimension
Adet /
Pieces

1 349 x 150 x 18 1

2 349 x 150 x 18 1

3 600 x 149 x 18 2

4 164 x 149 x 18 2

5 600 x 50 x 18 1

A01 Kavela A02 Disli Mil A03 Gövde

A09 Tapa Büyük A17 Sunta Vidasi 5x70 A06
Sunta Vidasi

3,5x18

A18 Duvar Dubeli A44 Plastik Flanş A19 L Demiri Küçük

A58 Aski Borusu 59x3
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