1 ZENON TV
montaj için darbeli
matkap, yıldız yada düz
tornavida kullanmanız
yeterli olacaktır.

MİNİFİX BAĞLANTI MONTAJI
minifix
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dübelli pim

kavalye

Bizi tercih ettiğiniz için
teşekkürler...
Ürünü kargodan teslim aldınız
ve kutularımızı açtınız.
Paketlerin içerisinde eksik
parça yada kargo kaynaklı
hasarlı parça çıkarsa sakın
problem etmeyin ve lütfen
üzülmeyin. Bizimle iletişime
geçin whatsapp hattımıza
hasarlı parçanın yada
parçaların resmini gönderin
size en kısa sürede yenilerini
ücretsiz gönderelim
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A1- Metal ayaklarımızı 1 nolu
parçamızda gösterildiği noktalara 35*18
vidalar yardımı ile montajlayalım.

A2- Ayaklarını montajladığımız 1 nolu
parçamızı ayaklarının üzerine dikelim.

Not:
Orta ayak görsellerde gözükmemektedir. ileriye dönük belverme ve
sarkmaları engelleme amaçlı hediye olarak gönderilmiştir.
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A3- Sırası ile 2-3-4 ve 5 nolu parçalarımızı 1 Nolu
parçamızda gösterilen noktalara montajlayalım.
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Not- 3-4 nolu parçalar kanalsızdır 1 nolu parçada ortada kullanılacaktır.

2-5 nolu parçalar sağ ve sol başlarda kullanılacaktır kanal yönlerine
dikkat edelim
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A4- 6 Nolu arkalık malzemesini 2 ve 5 nolu parçalarımızın arasından 1 nolu parçamızın
kanalına yerleştirelim. Montaj sonrası tepsi başlı vida diye tabir edilen vidaşarın yardımı
ile arkalığımızı 3 ve 4 nolu parçalarımıza montajlayalım( tüm işlemlerden sonra)
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A5- 7 Nolu üst tablamızı arkalık kanalına dıkkat ederek sırası ile
2-3-4 ve 5 nolu parçalarımıza üstten mınıfıxleyelım.Tüm
minifixleri tatlı sıkı sıktığımıza emin olalım.
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Arkalık arkasındaki plastik
sıkıştırmaların amacı dolabınızı
kapaklarınızı taktıktan sonra gönyeye
alarak sabitlemeniz içindir.

*kapaklarımıza 35*18 vidalar yardımı ile
5
menteşelerimizi montajlayalım.
*menteşelerini takdığımız kapağımızı 1
MENTEŞE MONTAJ Nolu parçamızda gösterilen noktalara
35*18 vidalar yardımı ıle sabitleyelım.
SIRALAMASI

B
A-B ÖLÇÜSÜ= C-D ÖLÇÜSÜ
AYNI OLMALIDIR.
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Raflarımızın duvar montajından önce ahşap raflarımızı şekilde gözüktüğü gibi
metal taşıyıcılarımıza 35*18 vidalar yardımı ıle sabitleyelim.
montaj noktaları duvarımıza 2. şahıslar yardımı ıle işaretleyelım
dübellerimizi duvarımıza montajladıktan sonra 40*50 vidalar yardımı ıle raflarımızı
duvarımıza montajlayabiliriz.

iyi günlerde kullanmanız dileği ile iserseniz
bu üründen ve kalitemizden memnun kaldıysanız. Tv ünitenizi
demoduler sehpa modelleri ile kombine edebilirsiniz

kulp montajı

