
Baby Darling - Çok Amaçlı Dolap Kurulum Kılavuzu 

Değerli Müşterimiz Çok Amaçlı Dolaplarımız, 4 farklı ölçüde üretilmektedir. 

Resimli anlatım kılavuzumuzda en küçük modelimiz üzerinden kurulum tarif edilmiştir. 

Kurulumlar arasında tek fark dolaplarımızda kullanınan raf sayısıdır. 

 

Ürünümüz resimdeki şekilde koli içerisinde tarafınıza teslim edilmektedir. 

Aldığınız ölçüye göre koli sayısı farklılık gösterebilmektedir. 

 

Ürünü iade etme ihtimalinize karşın lütfen kolilerimizi makas veya bıçak yardımı ile yeniden paketlenebilecek şekilde 

zedelemeden açmaya özen gösteriniz. 



 

Ürünlerimiz içerisinde görsel kılavuzumuz harici kurulumu anlatan ek kılavuzlar yer almaktadır. Bu kılavuzları aynı 

zamanda babydarling.com.tr adresimizden dijital olarak indirebilirsiniz. 

 

 

Görseldeki parça kurulumda önce kullanacağımız sağ ve sol gövde parçasıdır. 

Simetriktir her iki taraf içinde aynı parça kullanılabilir. 

 

 

 

Arkasında kanal açılmış olan parçalar gövde parçalarıdır. 

Parça üzerinden birden fazla raf deliği ve orta kısmında resimdeki 

parçada olduğu gibi raf parçalarından daha büyük delikler 

görüyorsanız bu parça sağ ve sol gövde parçasıdır. 



 

Parçalarınızı görseldeki gibi gruplandırırsanız kurulumuz oldukça hızlı geçecektir. 

Kapak parçaları en son kullanılacağı için bu aşamada farklı bir yere ayırmanız karmaşayı önleyecektir. 

 

 

Arkalıkları ve Seyyar Rafları en son takılacağı için bu aşamada kenara ayırmanız daha iyi olacaktır. 

Deliksiz parçaların tamamı seyyar raftır. 

Sabit raflar seyyar raf ile aynı ölçüde ancak kenarlarında görseldeki gibi delikleri mevcuttur. 

 

 

Gövde parçası 2 adet 
Kapak 2 adet 

Alt ve Üst Tabla 2 adet 

4mm Arkalıklar 2 Adet 
Seyyar Raflar Sabit Raflar 



 

Kurulum için gerekli aparatlar ek olarak gönderilen küçük bir koli ile tarafınıza gönderilmektedir. 

 

 

Malzeme adetleri almış olduğunuz dolabın türüne göre farklılık gösterebilmektedir.  

 

 

 

 

Minifix Gövdesi 

Minifix Mili 

Arkalık Aparatı 

Menteşe Vidaları 

Kulp Vidaları 

Raf Pimleri 

Menteşeler 

Plastik Ayaklar 

Kulplar 

Ayak Vidaları 

Kavale 

Minifix Tıpaları 



 

Sabit Rafların Hazırlanması 

 

 

 

 

 

 

 

Minifix kafalarını parçanın üzerinde bulunan 4 

deliğe aşağıda belirtilen şekilde yerleştirin. 

Dikkat: Minifix kafaları deliklere ok yönü 

resimdeki şekilde yan delik kısmına bakacak 

şekilde yerleştirilmelidir. 



 

Yan Gövdelerin Hazırlanması. 

İlgili parça aldığınız ürünün ölçüsüne göre farklılık göstermektedir. Eğer büyük bir modeli sipariş verdiyseniz resimde 

görünen parçanın orta kısmındaki sıralı 3 delik, birden çok yerde tekrar edecektir. Bu kısımların hepsi için aşağıda 

göstereceğimiz işlemleri aynı şekilde uygulayabilirsiniz.  

 

 

Sabit rafların geleceği yerlere resimdeki parçaları hazırlayın.  

 

 

Minifix kafalarını parçaların 

köşelerine az önceki gibi yerleştirin 

Kavale 

Minifix Mili 

Minifix Mili 



 

Hiç bir güç uygulamadan parçaları yerine elinizle yerleştirin.  

Görselde Seyyar raf deliklerinin sayısı aldığınız modele göre değişmektedir. Bu deliklere görselde belirtilen Seyyar raf 

pimleri takılacaktır. Bu aşamada takmanız gerekmemektedir. İlerisi için bilgi amaçlı resmedilmiştir. 

 

Alt ve Üst tabla parçasıdır. Görseli ve ölçüsü tüm modellerde aynıdır. Simetrik olduğu için hem alt hem üst olarak 

kullanılabilir. Resimde gördüğünüz parçanın arka kısmına ayakları taktığınız zaman artık o parça alt tablanız olacaktır. 

Bu nedenle bu parçaların arkasını kontrol ediniz. Nadiren üretimsel veya kargodan kaynaklı çok ufak hatalar 

olabilmektedir. Bu kabul edilebilir hatalı parçayı alt tabla olarak kullanarak aşağı tarafa denk getirebilir ve sorunsuz 

olan kısmı üst tabla olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. 

Seyyar Raf Delikleri

i 

Seyyar Raf Pimi

i 



 

Az önceki parçamızın arka kısmına resimdeki şekilde ayakları göz hizası yerleştiriniz. Her ayak için 4 adet vida 

kullanarak ayakları gövdeye vidalayınız. Dikkat: Bu ürünümüzde menteşeler ve ayaklar için 2 farklı vida 

kullanılmaktadır. Nispeten daha kalın ve uzun olan vidalar ayaklar için gönderilmiştir. Lütfen ince olan vidaları burada 

kullanmayınız. 

 

Görselde ince ve kalın olan vida gösterilmiştir.  

 

 

 

İnce Vida 

Kalın Vida 



 

Ayaklar takıldıktan sonra parçanızı ters çevirdik ve arkalık kısmı arkada kalacak şekilde parçamızı hazırladık. 

Sabit raflar için gövdeye uyguladığımız gibi minifix mili ve kavaleleri parçaya resimdeki gibi yerleştirdik. 

 

Daha önce hazırlamış olduğumuz gövde parçasını yan delikleri resimdeki gibi alt tablanın vidalarına denk gelecek 

şekilde yerleştirin ve oturduğuna emin olun 

 

Alttaki Minifix Mili 

gövdenin yan deliklerine 

tam denk gelmesi 

gerekmektedir. 



 

Parçalar bir birine tam denk geldiğinde resimdeki şekilde Minifix Kafaları saat yönüne doğru sıkınız. 

Dikkat: Çok güçlü sıkmak aparatlara zarar verebilir. Kilitlendiğine inandıktan sonra küçük bir güç daha uygulayıp 

sıkma işlemini bitiriniz. Parçaların bir birine sabitlendiğini göreceksiniz. 

Dikkat: Aynı İşlemi sağ gövde içinde yapınız ancak minifixleri sıkma işlemini bu aşamada yapmayın. Bu aşamadan 

sonra sabit rafların montajı yapılacağı için gövde parçasının hafifçe esnemesi gerekecektir. Minifixlerin sıkılması 

durumunda bu parçaları yeterli derecede esnetemeyeceğiz ve kuruluma devam edemeyiz. 

 

Gövdemizin sağ kısmıda yerine yerleştirildikten sonra resimdeki sabit rafları aşağıdan yukarıya gidecek şekilde monte 

etmeye başlayacağız. Aldığınız ürüne göre sabit raf sayınız 1 ile 4 adet arasında değişebilmektedir. 

Dikkat: Bu aşamada ürünü yere boylamasına uzatıp hiç güç uygulamadan montaja devam edebilirsiniz. 



 

Sabit raflar görseldeki gibi yan delikleri gövde parçasında hazırlamış olduğumuz aparatlara denk gelecek şekilde 

hazırlayınız. 

 

 

Dikkat: Sol tarafın Minifixlerini saat yönünde tam olarak sıkabilirsiniz ancak 1’den çok sabit raflı olan bir ürünümüzü 

aldıysanız sağ kısmı az önce yaptığımız gibi sadece yerleştirin minifixlerini sıkmayın. Tüm rafları taktıktan sonra 

rafların tamamının ve alt tablanın minifixlerini tam anlamıyla sıkabilirsiniz.   

 

 



 

Tüm rafları takıp, minifixleri sıktıktan sonra ürünün arka kısmını kendinize doğru çevirin. 

Paket içerisinde 2 adet ince uzun arkalık parçalarını göreceksiniz. 

Bu parçalarla hemen hemen aynı boyda 1 adet plastik bir parça göreceksiniz.  

 

Resimdeki şekilde koyu kısmı size bakacak şekilde parçaları kenarlarda bulunan kanala tam oturacak şekilde 

yerleştirin. Arkalıkların kanala tam oturmaması durumunda Üst tablayı takamazsınız. Bu aşamada parçaların tam 

oturduğuna emin olmalısınız. 



 

Arkalıkları resimdeki gibi yerlerine yerleştirdikten sonra aralarında ufak bir boşluk kaldığını göreceksiniz. 

Bu ufak boşluğa az önce belirttiğimiz ince beyaz plastik parçayın yukarıdan denk gelecek şekilde yerleştirip aşağıya 

doğru itiniz. 

 



 

Arkalık işlemi tamamlandıktan sonra kuruluma devam etmek için ürünü kendinize doğru çevirin. 

 

Daha önce hazırlamış olduğumuz üst tablayı görseldeki gibi denk gelecek şekilde hazırladığımız parçaya yerleştirin ve 

minifixleri saat yönünde sıkarak ürünün gövde kurulumunu tamamlayın. 



 

Ürünün gövdesinin kurulumu tamamlandı.  

 

Daha önce ayırdığımız kapak parçalarına menteşelerimiz resimdeki gibi denk gelecek şekilde yerleştiriniz. 



 

Dikkat: Dolap kapaklarının düzgün olması için menteşelerin resimdeki gibi vida izlerine tam denk gelmesi ve 90 

derecelik dik açıyla montajlanması gerekmektedir. Resimde 2 menteşenin de paralel olması için diğer kapak parçası 

cetvel gibi menteşeleri düzlemek için kullanılmıştır. 

 

Dikkat: Bu aşamayı akülü matkap yardımı ile yapacağınız için matkap torkunun resimdeki gibi 6-8 dolaylarına denk 

gelmesi gerekmektedir. Eğer Tork sonda olursa vidayı gereğinden çok daha fazla sıkmaya çalışacağı için vida 

yuvalarının parçalanmasına ve hatta kapakları kullanılmaz hale getirebilirsiniz. 



 

Yukarıda belirtildiği gibi başka parça yardımı ile menteşeler tam düz olacak şekilde sıkıştırın. 

Vida izleri tam denk gelecek şekilde akülü matkap ile vidalama işlemini düşük tork ile yapın. 

 

Aynı işlemi 2 kapaktaki 4 menteşe için yapın. 



 

Menteşeleri gövde üzerinde izleri atılan yere denk gelecek şekilde karşılıklarını takarak hazırlayın. 

Dikkat: Görselde Sarı renk ile işaretli vidanın arka kısmında menteşe karşılığına denk gelen yuvası vardır. Bakınız 

aşağıdaki resim. Vida arka kısmı ile karşılık kısmının yuvası tam denk gelmezse kapağınız asla ayarlanamamaktadır. 

Müşterilerimiz Kapak ve menteşe konusunda en çok bu hatayı yapmaktadırlar ve bu sebepten ürün dengesiz 

görünmektedir. 

 

 



 

Yeşil ile gösterilen vidanında yuvasına girdiğine emin olduktan sonra  

Sarı ile işaretli olan izleri kullanarak vidalama işlemini yapınız. 

Dikkat: Bu aşamada 1 kişinin kapağı tutuyor olması ve 1 kişinin vidalama işlemini yapıyor olmasını önermekteyiz. 

Kapağın üst ve alt kısmında yaklaşık 3mm boşluk payı bırakılmıştır. Bu payı eşit olacak şekilde ayarlamanız 

gerekmektedir. Genel olarak yapılan hatalardan bir tanesi kapakların alt tarafa sıfır konup yukarı kaldırılmadan 

vidalanmasıdır. Bu durumda kapaklar alt kısma süretecek ve sağlıklı kapanıp açılmayacaktır. Ek olarak üst kısımda 

çok fazla açıklık kalacağı için göze rahatsız gelecektir. 

 

Sarı işaretli vida ile kapaklarınızı dolaba karşıdan baktığınızda sol ve sağa kaydırabilirsiniz. 

Yeşil işaretli vidayı ileri veya geri alarak kapakları içeri ve dışarı doğru kaydırabilirsiniz. 

Detaylı anlatım videosu için burayı tıklayabilirsiniz https://qrco.de/bc05fn  

Menteşe ayarlamasını az sonra anlatacağımız arkalık sabitleme aşamasından sonra yapmanızı önermekteyiz. 

https://qrco.de/bc05fn


 
Kapak işlemi bittikten sonra ürününüz resimdeki gibi simetrik boşluklara sahip olacaktır. Ancak zemindeki eğiklikler 

ve montaj sırasında menteşelerin ayarlanmamasından dolayı burada simetrik olmayan görüntü oluşabilir.  

Çok Önemli: Aldığımız şikayetlerin büyük bir çoğunluğu ürünün beşik gibi sallandığı, mukavemetsiz olduğu, bir 

darbede dağılacağı şeklinde olmaktadır. Bu sorunun tek sebebi ürünün arkalıklarının sabitlenme işleminin yapılmamış 

olmasıdır. Bu aşamanın yapılmamış olması ürünü buraya kadar boşa kurmuş olduğunuzla neredeyse eş değerdir. 

Lütfen bu aşamayı atlamadan kurulumunuzu tamamlayınız.  

 

Kulp vidalarını içeriden dışaraya denk gelecek şekilde yerleştirip. Kulpların delikleri denk gelecek şekilde ayarlayın ve 

içeriden sıkma işlemini tamamlayın. 

 



 

Ürünü kendinize doğru çevirin.  

Sarı ile yuvarlak içine aldığımız kısımdaki yan ve üst parçanın tam 90 derece açıyla monte edilmiş olması gerekiyor.  

Bunu sağlamak için bir kredi kartını oraya yerleştirin. Tam dik olacak şekilde denk gelmesi için siyah okla 

işaretlediğimiz yerden elinizle ürünü sağa veya sola doğru itin. Kredi kartının 2 köşeside parçalara tam denk 

geldiğinde arkalık sabitleştirme parçalarını aşağıdaki resimdeki gibi yerleştirip göz hizası vidalayın 

 



 

Yaklaşık 10 adet arkalık sabitleştirici ürününüzün sabitlenmesine yetecektir.  

 
En son aşamada Seyyar rafları ürününüzün içine çapraz şekilde yerleştirin 

ve raf pimlerini kullanacağınız deliklere takın. 



 

Plastik minifix tıplaranı yerleştirme işlemini tamamladıktan sonra ürününüzün kurulumu tamamlanmıştır. 

Ürününüzü iyi günlerde kullanınız. 

Kurulum aşamasında yaşadığınız eksiklikleri, yetersiz bulduğunuz yerleri, olumlu ve olumsuz tüm eleştirelerinizi bize 

iletirseniz çok memnun oluruz. 

Sizden sonraki müşterilerimizin satın alma kararına yardımcı olması için 

Lütfen siparişlerinize yorum yapmayı ve puan vermeyi unutmayın. 

Saygılarımızla 

www.babydarling.com.tr  

 

http://www.babydarling.com.tr/

