Baby Darling Zebra Karyola Resimli Kurulum Kılavuzu
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Karyola Başucu
Taban Suntaları (2 Adet)
Karyola Yan Serenler (2 Adet) Simetriktir Sağ veya Sol olarak kullanılabilir
Karyola Ayakucu
Karyola Ara Kayıtlar (2 Adet) Simetriktir.
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Malzeme Listesi
A- Minifix Kafaları (16 adet)
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B- Minifix Milleri (16 adet)
C- 3.5 x 30 veya 35mm Vida
D- Kavale(4 Adet)
E- Çakma Pabuç (8 Adet)
Çakma pabuçlar karyolanın yere
temas eden parçalarına 2 şer adet
çakılarak takılmaktadır. Kullanımı
zorunlu değildir.
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A aparatlarını yerleştirirken. Aparatın üzerindeki ok kısmının malzemenin yanındaki delik tarafını
gösterdiğinden emin olun. Resimde kırmızı ile ok kısmının bakması gereken yön gösterilmiştir.
B aparatlarını herhangi bir güç uygulamadan yuvasına yerleştirebilirsiniz.
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Resimdeki parçaları yukarıda gösterilen şekilde hazırlayınız.
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3 Numaralı parçanın üzerine yerleştirdiğimiz Minifix millerini,
5 numaralı parçanın yan deliklerine denk gelecek şekilde yerleştiriniz.
Parçalar tam yerleştiğinde 5 Numaralı parçanın üzerindeki minifix kafasını saat yönüne doğru
tornavida yardımıyla sıkınız. Aşırı güç uygulamanız aparatlara zarar verebilir.

Aynı işlemi diğer parça içinde tekrarlayınız.
Bu işlemden sonra parçalar bir birine kitlenmiş olacaktır.
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Kurmuş olduğunuz parçaları resimdeki şekilde düzleyiniz.
Başucu parçasını kurulum için hazırlayınız.
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Başucu parçasını yan seren parçasının yan deliklerine denk gelecek şekilde resimdeki gibi
hazırlayın. Parçayı tam olarak yerleştirip A (Minifix kafaları) parçasını saat yönüne doğru sıkın.
Bu işlemi başucu sağ ve sol ve ayakucu sağ sol kısmı için uygulayın.

Son aşamada karyolamızın taban suntalarını (2 numara) ortadaki boş kısma
aşağıdaki şekilde şekilde dikkatlice yerleştiriniz.
Elinizin sıkışmaması için taban suntaları arasına pay bırakılmıştır.

Karyolamızın taban suntası yerleştirilmesinden sonra görünüşü bu şekilde olacaktır.
,

Lütfen Dikkat:
Karyolanın daha mukavemetli olması için bu aşamanın
kesinlikle tamamlanması gerekmektedir.

Aparatlar içerisinden çıkan 3,5x30’luk vidaları (C) yukarıdaki şekilde ara kayıt parçalarına ve
başucu ile ayakucu üzerine daha önce hazırlanmış çıtalara denk gelecek şekilde vidalayınız.

Lütfen Dikkat:
Kurulum işleminden sonra karyola yerinin değiştirilmesi
esnasında çok yapılan 2 hata mevcuttur.
1.Karyolanızı ayakucu veya başucunun en üst noktasından iterek taşımayınız.
2.Karyolanızı sürükleyerek taşırsanız fayans veya parke birleşim yerine çakma
pabuçların denk gelmesi durumunda alt destek parçalarını kırabilirsiniz.
Lütfen Karyolanızı Ayak ve Başucundan 2 kişi taşıyınız.

