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ALT ÜNİTE:
- 1 nolu parçamızı mınıfıx delıklerı altta kalacak sekılde yere yatıralım. Yanında gönderılen ayakları gösterılen noktalardan 35*25 vidalar      
yardımı ıle montajlayalım.
- Ayaklarını montajladığımız 1 nolu parçamızı ayaklarının uzerıne koyalım
- Sırası ile 2-3-4 ve 5 nolu parçalarımızı 1 nolu parçamızda gösterılen noktalara mınıfıxleyelım
- 6 Nolu parçamızı 2 ve 3 nolu parçalarımızın arasına, 7 nolu parçamızı 3 ve 4 nolu parçalarımızın arasına montajlayalım.
- 8 Nolu ust tablamızı sırası ıle 2-3-4 ve 5 nolu parçalarımıza ustten mınıfıxleyelım.
- Çekmece raylarımızın taşıyıcı kısımlarını 35*16 vidalar yardımı ıle yönlerıne dıkkat ederek 2-3 ve 3-4 nolu parçalarımıza montajlayalım 
- Toplanan dolabımızı pvc bantlı yüzeyleri altta kalacak sekilde yüzüstü yere yatıralım.
- 9 nolu arkalık malzememızı yanında gönderılen çiviler yardımı ıle 1-2-3-4-5 ve 8 nolu parçalarımıza montajlayalım
ÇEKMECE TOPLAMA:
- 19 nolu çekmece klapamızı mınıfıx delıklerı üstte kalacak sekılde yere yatıralım
- 17 ve 18 nolu parçalarımızı 19 nolu parçamızda gösterılen noktalardan montajlayalım
- 20 nolu parçamızı 17 ve 18 nolu parçalarımıza ustten mınıfıxleyelım
- Toplanan çekmece kasamızı pvc bantlı yuzeylerı altta kalacak sekılde ters cevırıp yere yatıralım
- 21 nolu arkalık malzememızı yanında gönderilen civiler yardımı ıle 17 ve 18 nolu parçalarımıza gönyesıne dıkkat ederek montajlayalım
- 19 ve 20 nolu parçalarımıza taşıyıcı raylarımızı yandan ve üstten 35*16 vidalar yardımı ıle montajlayalım
- Çekmece yüzlerimizi(çekmece önü-22 ve 23 nolu )  19 ve 20 nolu parçalarımızdan mınııfxleyelım
ÜST ÜNİTE:
- 10 ve 11 nolu parçalarımızda gösterılen noktalara 35*16 vidalar yardımı ıle askı elemanlarımızı montajlayalım
- 10 Nolu parçalarımızı mınıfıx delıklerı ustte kalacak sekılde yere yatıralım.
- Sırası ıle 12 ve 13 nolu parçalarımızı 10 nolu parçamızda gösterılen noktalara mınıfıxleyelım
- 11 nolu parçamızı 12 ve 13 nolu parçalarımıza ustten mınıfıxleyelım.
- Toplanan dolabımızı pvc bantlı yüzeyleri altta kalacak sekilde yüzüstü yere yatıralım.
- 14 nolu arkalık malzememızı yanında gönderılen çiviler yardımı ıle 10-11-12 ve 13 nolu parçalarımıza montajlayalım
AÇIK RAF:
- 15 nolu parçamızı mınıfıx delıklerı ustte kalacak sekılde yere yatıralım.
- 16 nolu parçamızı 15 nolu parçamızda gösterılen noktalara mınıfıxleyelım
- Rafımızı montajlayacağımız duvarımıza dübellerimizi çakıp 40*50 vidalarımızı sabitleyelerım ardından 15 nolu parçamızın arkasındakı 
yuvalara sabıtleyelım)
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İLK DELİKLERE PİM

2. DELIKLER PLASTIK KAVALYELER
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