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Valued Customer,

We design and carefully manufacture our 
products for our customers, We wish that our 
customers to have fun while they are doing 
their new furniture

The product you just purchased was subjected
to all sorts of tests and controls before sending
out to you.

Hope you enjoy your new furniture. 

Before starting, please check all
components and accessories
according to the provided list. If
you purchased more than one 
product, to prevent confusion, be
sure that you completed the first
product, then start the next one.
Please make sure that you select
correct numbered part and use 
specific connector to assemble.
We do not recommend any
modification or rotation in assembly.
Please follow the manual carefully.

Furniture parts are going to several
manufacturing procedures. During this
process, parts can have little dust or
marks. Please clean the parts with 
dump cloth before assembly to get 
the best result. Usual cleaning would
be suffice. 

Although all products are carefully 
manufactured and packed, sometimes we 
experience damage during transportation. In
such cases, please check the damaged part, 
note the part number written on the part and 
do not hesitate to contact us 

Do not use your furniture for out of
purposes. If you would like to use it 
out of purpose or would like to do 
some modification or rotation, please
contact us for more details. 

Please do not expose your furniture 
with excessive heat, cold and 
humidity because product can be 
affected negatively.

Değerl� Müşter�m�z,

Ürünler�m�z� s�z değerl� müşter�ler�m�z �ç�n 
tasarlıyor ve özenle üret�yoruz.Müşter�m�z�n 
yen� ürünler�n� kurarken eğlenmes�n� �st�yoruz.

S�ze kargolamadan önce, satın almış olduğunuz 
ürünün tüm kontroller� yapılıyor.

Yen� ürününüz ev�n�ze çok yakışacak.

Kuruluma başlamadan önce,lütfen tüm akseuarları 
el�n�zdek� kurulum tal�mata göre kontrol ed�n�z.
Eğer b�rden fazla ürün satın aldıysanız,
karışıklığı önlemek �ç�n lütfen ürünler� ayrı ayrı kurunuz.
B�r ürünü kurmadan önce d�ğer ürüne başlamayınız.
Ürünü kurarken kurulum tal�matına göre hareket ed�n�z.
Ürününüze ekleme yapmanızı tavs�ye etm�yoruz.

Ürününüz üret�l�rken pek çok aşamadan geç�yor.
Bu süreç boyunca üzer�nde toz ve bazı �şaretler
olab�l�r.Tozları tem�z ve neml� b�r bez �le s�leb�l�rs�n�z
.İşaretler� �se t�ner yardımıyla çıkarab�l�rs�n�z

Ürünler�m�z özenle üret�lmes�ne ve d�kkatle
paketlenmes�ne rağmen,bazen taşıma esnasında 
hasar meydana geleb�l�r. Böyle durumlarda 
hasar gören parçayı kurulum tal�matı yardımıyla 
tesp�t ederek b�zden �steyeb�l�rs�n�z. 
B�r sorunla karşılaştığınızda b�z�mle 
�let�ş�me geçmekten çek�nmey�n�z.

Lütfen ürününüzü kullanım amacı dışında
kullanmayınız. Böyle durumlarda üret�c� firma 
h�çb�r sorumluluk kabul etmemekted�r. 

Ürünüzü uzun yıllar boyunca kullanmak �st�yorsanız,
aşırı sıcağa,soğuğa ve neme maruz bırakmayınız.

If you need your product to mount on the wall,
Please use su�table rawlplug for your wall type.
We send you rawlplugs su�table for 
concrete and br�ck walls.

Eğer ürünüzü duvara monte etmen�z gerek�yorsa,
Gönder�len dübel beton duvarlara uygundur.
Lütfen duvar t�p�n�ze uygun dübel tem�n ed�n�z. 



PİANTE
Tools & Installation Components
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       Disassembled Parts
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The US Phone : +1 302 327 8923  Working Hours: Mon- Fri (09 am - 05 pm)

EUROPE Phone : +90 553 966 7517  Working Hours: Mon- Fri (07 am - 05 pm)

contact@decorot�ka.com
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