
MİNİFİKS KAVELA MİNİFİKS 
YUVASI

Taban parçasının 2 yüzünde de delikler vardır, her 
köşesinde 4er delik olan yüz üste gelecek şekilde yere 
yatırınız. Ayakların içinden siyah parçaları çıkarıp, 
siyah parçaları vida işaretlerine vidalayınız. Daha 
sonra ayakları siyah parçaların üzerine geçiriniz.

Taban parçasını ayaklar üzerine oturtunuz. 2 
numaralı resimde görüldüğü gibi minifiks millerini ve 
kavelaları yuvalarına oturtunuz.

Taban parçasında olduğu gibi aynı şekilde üst 
kapama parçasının da deliklerine 2 numaralı resimde 
görüldüğü gibi minifiks millerini ve kavelaları 
yuvalarına oturtunuz.

Sağ ve orta dikme parçalar arasına çekmece geleceği 
için bu parçalara çekmece rayı montajlanacaktır, 
parçalar üzerinde ray için işaretler mevcuttur. Ray 
çekilir uzatılır, rayın ince ve çok delikli tarafı 3 vida ile 
sağ ve orta dikme parçalara montajlanır.  Rayı 
durdurmak için en arkadaki deliğe kavela oturtulur.

Sağ, sol, orta, arka dikme parçaları, minifiks ve kavela 
üzerine oturtunuz, minifiks yuvalarını sıkınız.

Üst kapama parçasını da dikme parçalarına minifiks 
ve kavelaları deliklere denk getirerek oturtunuz, 
minifiks yuvalarını sıkınız.

Çekmece ön ve arka parçasındaki deliklere minifiks 
yerleştiriniz. Çekmece yan parçalarını, ön parçaya 
monte ediniz. Çekmece altını yuvasına yerleştiriniz, 
çekmece arka parçasını da ön parça gibi monte ediniz.

Raylar açık konumda iken, çekmece modulünü 
rayların arasına oturtunuz, rayı işaretli yerlerden 
vidalayınız, en son ucu küt euro vidaları sağdan ve 
soldan içten çekmeceye vidalayınız.
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İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEĞİYLE, 
BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

ÜRÜN VE HİZMETTEN MEMNUN KALMANIZ DURUMUNDA ÜRÜNÜ 
OLUMLU YORUM BIRAKARAK ONAYLARSANIZ ÇOK SEVİNİRİZ.

ÜRÜN HAKKINDA BİR SORUN OLURSA BİZE WHATSAPP’TAN 
YAZIN HEMEN YARDIMCI OLALIM.  TEL: 0555 408 92 88
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