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Değerli  Müşterimiz;

Kobos Banyo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Satın almış olduğunuz ürünü monte ettirmeden önce Kullanma 
Kılavuzu’nun tamamını dikkatle okumanızı ve garanti süresince bir 
başvuru kaynağı olarak saklamanızı önemle rica ediyoruz. 

Garanti koşullarının geçerli olması ve “Bedelsiz Montaj” kapsamındaki 
ürünlerin montajını kesinlikle “Soprano Yetkili Servisi” ne yaptırınız. 

Montaj için gelen teknisyene “Soprano Yetkili Servisi Kartı”nı sorunuz. 
Personel kartı olmayanları veya Personel Kartının geçerlilik süresi bitmiş 
olan teknisyenleri kesinlikle kabul etmeyiniz. Özel servis adı altında 
çalışan ve servis yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılan montaj 
ve onarım hizmetlerinin veya orijinal yedek parça kullanılmaması 
durumunda ürünün garanti kapsamı dışında kalacağını bilmenizi 
isteriz.

Servis hizmeti sonunda teknisyen, detaylı ve doğru olarak “Hizmet 
Formu”nu yazmak, size imzalatmak ve bir kopyasını vermek zorundadır. 
Lütfen “Hizmet Formu”nu saklayınız.

Montaj, bakım ve onarım için servis ihtiyacınız olduğunda servis 
bilgilerine www.sopranomobilia.com veya 0212 456 02 08 numaralı 
Satış Sonrası Hizmetler hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Our dear customer;

Thank you for choosing Kobos Bathroom products.

Before you have your purchased product installed.
Please read the entire manual carefully and during the warranty, we kindly ask 
you to keep it as reference source.
In order for the warranty conditions to be valid, the products scoped by the 
“Free Installation” should definitely be installed by the Soprano Authorized 
Service.

Ask the technician who comes for the installation about the “Soprano 
Authorized Service Card”. Never accept those who do not have a personnel 



card or technicians whose personnel card has expired.
We would like you to know that the installation and repair services performed 
by people who work under the name of a special service and who are not 
authorized to service, or if original spare parts are not used, the product will be 
out of warranty.
At the end of the service, the technician must have you sign the detailed and 
accurate Service form and give you a copy.
Please keep the service form.

If you need service for installation, maintenance or repair, you can 
reach our service information from www.sopranomobilia.com or our 
after-sales service line 0212 456 02 08.

Regards,



1. MONTAJ SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. ISSUES TO BE CONSIDERED DURING INSTALLATION

1.1. Ürünlerimizin garanti kapsamına girebilmesi için ürün 
montajının kesinlikle yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. 
1.1.  In order for our products to be covered by the warranty, the product 
must be installed by our authorized services.

1.2. Montaj öncesi altyapı hazırlığı sırasında, montajı yapılacak 
ürünlerin teknik katalog ve belirtilen ölçüleri dikkate alınmalıdır. 
Gerekli bilgilere ürün içerisinden çıkan montaj broşüründen, 
yetkili servislerimizden, web sitemizden veya satış noktalarımızdan 
ulaşabilirsiniz.
1.2. During the preparation of the infrastructure before the installation, 
the technical catalog and the specified dimensions of the products to 
be installed should be taken into account. You can find the necessary 
information from the installation brochure that comes with the product, 
our authorized services and our website or sales points.

1.3. Ürün montajında ürün ile birlikte verilen montaj paketi veya 
tavsiye edilen yan malzemeler kullanılmalıdır.
1.3. In the installation of the product, the installation package supplied 
with the product or the recommended auxiliary materials should be used.

1.4. Montajda çimento, alçı, poliüretan vb. donarken genleşen 
malzemeler kullanılmamalıdır. 
1.4. During the installation, materials that expand during freezing (cement, 
plaster, polyurethane etc.) should not be used.

1.5. Ürünlerin ambalajı montaj esnasında Soprano Yetkili Servisi 
tarafından açılmalıdır.
1.5. The packaging of the products must be opened by the Soprano 
Authorized Service during installation.

1.6. Şantiye koşullarında kullanılan malzemeler ürüne zarar 
verebileceği için Ürünlerin montajı inşaat bitimine doğru 
yapılmalıdır.
1.6. As the materials used in construction site conditions may damage the 
product, the installation of the products must be done towards the end of 
the construction.



2. KULLANIM, DEPOLAMA, NAKLİYE, MONTAJ, TEMİZLİK, BAKIM VE 
ONARIMDA UYGULANACAK KURALLAR
2. RULES APPLICABLE IN USE, STORAGE, TRANSPORTATION, 
INSTALLATION, CLEANING, MAINTENANCE AND REPAIR

2.1. Ahşap Malzemeler, Pamuk esaslı nemli bez ile yukarı aşağı 
yüzey üzerine fazla bastırmadan temizlenmelidir. Baskılı şekilde 
ovalama yapılmamalıdır. Tüm yüzey daha sonra kuru bir bez 
ile kurulanmalıdır. Hiçbir temizlik malzemesi kullanılmaz. Leke 
çıkartmak için seyreltilmiş alkol kullanılabilir.
2.1.  Wood Materials should be cleaned with a cotton-based damp cloth 
without pressing too much on the surface. It should not be rubbed with 
pressure. The entire surface should then be dried with a dry cloth.  No 
cleaning materials should be used. Diluted alcohol can be used for stain 
removal.
 
2.2. Çelik Yüzeyler ve Metal Kaplamalı Malzemeler, Pamuk esaslı 
nemli bez ile yukarı aşağı yüzey üzerine fazla bastırmadan 
temizlenmelidir. Temizlik yaparken, Duru su, sabunlu su, çizici ve 
çözücü olmayan temizlik malzemeleri kullanılmalıdır. Nemli bezle 
yüzeydeki temizleyici malzeme arındırılmalı ve tüm yüzey kuru bir 
bez ile kurulanmalıdır.
2.2. Steel Surfaces and metal coated materials should be cleaned with a 
cotton-based damp cloth without pressing too much on the surface. While 
cleaning, clean water, soapy water, non-scratch and non-solvent cleaning 
materials should be used. The cleaning material on the surface should be 
cleaned with a damp cloth and the entire surface should be dried with a 
dry cloth.



2.3. Ayna ve Cam Yüzeyler, Nemli yumuşak bir bez ile 
temizlenmelidir. Ayna veya Cam, kuruyken güçlü lekeler 
çıkartılmaya çalışılmamalıdır. Lekeler, duru sıcak suya batırılarak 
iyice sıkılmış pamuklu bezle hafifçe ovularak giderilmelidir. 
Aynanın alt kenarında su kalmamasına dikkat edilmelidir. Ayna 
temizliğinde aşındırıcı kimyasallar ile amonyak bazlı, asidik ve alkali 
temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Herhangi bir temizleyici 
ayna yüzeyine direkt püskürtülmemelidir. Ispatula vb. gibi yüzeyi 
çizebilecek malzemelerle temizlik yapılmamalıdır. 
2.3.  Mirror and Glass Surfaces should be cleaned with a damp soft cloth. 
Strong stains should not be attempted to be removed when the Mirror or 
Glass is dry. Stains should be removed by lightly rubbing with a cotton cloth 
that has been soaked in clean hot water and wrung out. Care should be taken 
that no water remains on the lower edge of the mirror. Corrosive chemicals 
and ammonia-based, acidic and alkaline cleaning materials should not be 
used for mirror cleaning. Any cleaner should not be sprayed directly onto 
the mirror surface.  Cleaning should not be done with materials that can 
scratch the surface such as spatula etc.

2.4. Satın almış olduğunuz ürünü sadece amacı için kullanınız. 
Üzerine aşırı ağır ve ürünün dengesini bozucu nesneler koymayınız 
veya asmayınız.
2.4. Use the product you have purchased only for its intended purpose. Do 
not place or hang excessively heavy or unstable objects on the product.

2.5. Ürüne veya bileşenlerine zarar veren asidik içerikli sıvılar, tuz 
ruhu, toz temizleyiciler, çamaşır suyu, içeriğinde sülfürik asit, nitrik 
asit, hidroklorik asit ve diğer asitler ile klor esaslı ağartıcı içeren kireç 
çözücü veya sökücü vb. ürünler kullanılmamalıdır. Genel mekân 
temizliği amacıyla bu tip kimyasal malzemelerin kullanılması 
durumunda ürünün bulunduğu ortam çok iyi havalandırılmalı 
ve ürünler bu kimyasalların etkisinden uzak tutulmalıdır. Eğer bir 
temas mevcutsa hemen su ile iyice temizlenmelidir.
2.5.  Do not use products such as bleach, muriatic acid, limescale removers 
or a product which contains sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, 
and other acids. If such chemical materials are used for general cleaning 
purposes, the environment where the product is located should be well 
ventilated and the products should be kept away from the effects of these 
chemicals. If there is any contact, it should be cleaned thoroughly with 
water immediately.



2.6. Ürünler, taşıma ve kullanımda darbelerden korunmalıdır. 
Ürünlerin taşınması veya depolanması esnasında ürünün zemin 
ile teması tamamen kesilmeli ve ambalaj üzerinde bulunan işaret 
yönüne uygun olarak taşınmalıdır.
2.6.  Products should be protected from impacts during transportation and 
use. During the transportation and storage of the products, the contact of 
the product with the ground should be completely cut off and should be 
carried in accordance with the direction of the sign on the package.

2.7. Ürüne hasar vereceği göz önünde bulundurularak ürün 
üzerinde herhangi bir kesme, delme, boyama işlemi kesinlikle 
yapılmamalıdır.
2.7.  Considering that it will damage the product, no cutting, drilling or 
painting operations should be done on the product.

2.8. Ürünün içeriğindeki elektrikli tesisatına kesinlikle müdahale 
edilmemelidir. Ürünlerle ilgili tüm işlemleri Soprano Yetkili 
servisleri gerçekleştirmelidir. 
2.8. The electrical installation of the product should not be interfered with. 
Soprano Authorized Services should perform all operations related to the 
products.

2.9. Kullanım öncesinde veya kullanım esnasında tesisat kaynaklı 
su sızması veya mobilya üzerinde su birikmesi olup olmadığı 
kontrol edilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığı taktirde, 
montajı yapan Yetkili Servise başvurulmalıdır. Su birikintisi olan 
bölümlere zamanında müdahale edilmezse kabarma ve şişme 
problemi yaşanabilir. 
2.9. Before or during use, it should be checked whether there is any water 
leakage caused by the installation or water accumulation on the furniture. 
If such a situation is encountered, the Authorized Service should be 
contacted. Swelling problems may occur if the parts with water leakages 
are not intervened in a timely manner.



2.10. Kapakların hareketini sağlayan menteşeler yalnızca kapak 
yükünü taşımak üzere dizayn edilmiştir. Kapaklara ek yük gelmesi 
menteşelerde ileriye dönük sarkma ve işlev problemleri yaratabilir.
2.10.  The hinges that provide the movement of the doors are designed to 
carry the door load only. Additional load on the doors can cause sagging 
and functional problems in the hinges.

2.11. Ürünleri temizlerken lavabo montajı sonrası su izolasyonu 
için kullanılan silikon malzeme kesinlikle bulunduğu yerden 
kaldırılmamalıdır. Görüntüyü bozucu bir şekilde silikonlama işlemi 
gerçekleşmişse montaj gerçekleştiren Yetkili Servise haber vererek 
düzelttirilmelidir. 
2.11.   While cleaning the products, the silicone material used for 
waterproofing after the installation of the sink should never be removed 
from its location. If the siliconization process has taken place in a way that 
distorts the image, it should be corrected by the Authorized Service that 
performed the installation.

2.12. Boya Parke cilası, vernik gibi solvent malzemelerle yapılacak 
işlemler banyo mobilyasının metal aksamına zarar verebilir. Bu 
nedenle bu tür malzemelerin kullanılacağı çalışmalar banyo 
mobilyası montajı öncesinde yapılmalıdır. 
2.12.  Operations with solvent materials such as paint, parquet polish and 
varnish may damage the metal parts of the bathroom furniture. For this 
reason, works using such materials should be done before installation the 
bathroom furniture.

2.13. Temizlik maddeleri veya kimyasallarının bulunduğu ortamlarda 
meydana gelebilecek buharlaşma ürünlere zarar verebilir.
2.13.  Evaporation that may occur in environments with cleaning agents or 
chemicals can damage the products.

2.14. Ürünün bekletilmesi durumunda satın alınan kutu veya 
ambalajından çıkarılmamalıdır. Ürün ambalajı montaj işlemi 
yapılacağı zaman açılmalı ve montaj işlemi yapılmalıdır.
2.14. If the product is kept waiting, it should not be removed from the 
purchased box or package. The product packaging should be opened and 
installed when installation procces is to be done.



2.15. Ambalajlı ürünler, güneş, yağmur, su, rutubet, toz ve ateş 
gibi ürüne ve ürün aksesuarlarına zarar verecek durumlardan 
korunmalıdır.
2.15. Packaged products should be protected from situations that may 
damage the product and product accessories such as sun, rain, water, 
humidity, dust and fire.

2.16. Ürünler birbiri üzerine yığılmamalı ve ürünün ambalajının 
ezilmesine izin verilmemelidir.
2.16. Products should not be stacked on top of each other and the packaging 
of the product should not be crushed.

2.17. Yüzeyler üzerine ıslak çamaşır, nemli bez ve temizlik esnasında 
kullanılan malzemeler bırakılmamalıdır. 
2.17. Wet laundry, damp cloth and materials used during cleaning should 
not be left on the surfaces.

2.18. Yüzeylere sert ve sivri cisimlerin darbesi önlenmelidir. 
2.18. Impact of hard and pointed objects on surfaces should be prevented. 

2.19. Yüzeylerde leke kalmaması açısından yüzeyler su ile temas 
etmişse mutlaka en kısa sürede kurulanmalıdır. 
2.19.  In order to avoid stains on the surfaces, if the surfaces have come into 
contact with water, it must be dried as soon as possible.

2.20. Kulplar elektroliz kaplama yöntemi ile kaplandığı için uygun 
olmayan temizlik malzemeleri ile temizlenmesi halinde bu 
kaplamanın kalkma riski mevcuttur. 
2.20.  Since the handles are coated with electroplating method, there is a 
risk of removing this coating if they are cleaned with unsuitable cleaning 
materials.

2.21. Ürünler ahşap esaslı olduğundan üzerine sıcak yanıcı veya 
yakıcı malzeme konulmamalıdır.
2.21. Since the products are wood-based, hot flammable or combustible 
materials should not be placed on them.



2.22. Alkol, neft, tiner, aseton gibi maddelerin ürünlere temasından 
kaçınılmalıdır. 
2.22. Avoid contact of substances such as alcohol, naphtha, thinner, acetone 
with the products.

2.23. Ürünler havalandırması yetersiz ve nem oranı yüksek olan 
mekanlarda kullanılmamalıdır.
2.23. The products should not be used in places with insufficient ventilation 
and high humidity.

2.24. Ahşap, metal, ayna veya ürünlerin herhangi birinde su 
birikintisi olmamalı, olması durumda hemen temizlenmelidir. 
Ürün suya maruz bırakılmamalıdır. 
2.24. There should be no puddles on wood, metal, mirrors or any of the 
products, and if there is, it should be cleaned immediately. The product 
should not be exposed to water.

2.25. Ahşap, metal, ayna veya ürünlerin herhangi biri yoğun 
neme maruz kalırsa hemen silinmelidir. Nemli şekilde asla 
bekletilmemelidir.
2.25. If wood, metal, mirror or any of the products are exposed to intense 
moisture, they should be wiped off immediately. It should never be kept in 
a damp condition.



AYAKLI ÜRÜNLER 
HANGING PRODUCTS

Alt modüle aksesuar poşetindeki ayaklar 3,5x20 vida ile 
monte edilir.

The feet in the accessory bag are mounted to the submodule with 
3,5x20 screws.

Alt modül yerine yerleştirilir ve 
ayaklardaki ayar vidaları vasıtası ile teraziye alınır. 

The vanity cabinet is placed in its place. It is leveled with the help of 
adjusting screws.



AYAKLI ÜRÜNLER 
HANGING PRODUCTS

Seramik,cam yada mermer tezgah teraziye alınmış alt 
modül üzerine yerleştirilir. Ayaklardaki ayar vidaları ile son 

şekli verilir. Seramik lavabolar bağlantı elemanları ile 
duvara sabitlenmelidir.

Ceramic, glass or marble countertop is placed on a leveled lower mod-
ule. It is given its final shape with the adjustment screws on the feet. 

Ceramic sinks should be fixed to the wall with fasteners.

Tezgah duvara silikon ile sabitlenir, 
24 saat hareket etmesi ve suya maruz kalması engellenir. 

The bench is fixed to the wall with silicone, it is prevented from 
moving for 24 hours and being exposed to water.
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ASMA ÜRÜNLER 
HANGING PRODUCTS

Alt modül kolisinde çıkan askı elemanı terazili olarak 
duvara monte edilir.

The hanger element that comes out of the lower module box is 
mounted on the wall with a balance.

Askı aparatları alt modül gövdeye vidalanır, modül 
teraziye alınmış L profil üzerine yerleştirilir ve duvara 

monte edilir.

Hanger brackets are screwed to the lower module body, the module is 
placed on a leveled L profile and mounted on the wall.



ASMA ÜRÜNLER 
HANGING PRODUCTS

Tezgah duvara silikon ile sabitlenir, 
24 saat hareket etmesi ve suya maruz kalması engellenir. 

The worktop is fixed to the wall with silicone, it is 
prevented from moving for 24 hours and being exposed to water

Seramik,cam yada mermer tezgah teraziye alınmış alt 
modül üzerine yerleştirilir. Seramik lavabolar bağlantı 

elemanları ile duvara sabitlenmelidir.

Hanging element coming out of the lower module box is mounted on 
the wall with scales.
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ÜST DOLAPLAR
UPPER CABINETS

Üst modül askı kanca delikleri belirtılen yüksekliğe ve askı 
aparatları arasındaki boşluğa göre belirlenir ve 08 mm 

matkap ucuyla delinir.

The upper module hanger hook holes are determined according to 
the specified height and the space between the hangers and drilled 

with an 08 mm drill bit.

Plastik dübeller ve askı kancaları duvara monte edilir. 

The upper moodle hangs on the hanger hooks.



ÜST DOLAPLAR
UPPER CABINETS

Üst modül askı kankalarına asılır.

Plastic dowels and hanging hooks are mounted on the wall.

Varsa üst modül aydınlatma ve priz bağlantıları yapılır. 
Plastik koruma paneli yerine monte edilir. Seramik 

lavabolar bağlantı elemanları ile duvara sabitlenmelidir.

If available, upper module lighting and socket connections should be 
made. The plastic protection panel is mounted in place. Ceramic sinks 

should be fixed to the wall with fasteners.
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BOY DOLAPLAR AYAKLI ÜRÜNLER 
TALL CABINETS FOLDING PRODUCTS

Boy dolabına poşetteki ayaklar 3,5x20 vida ile monte edilir.

The feet in the bag are mounted to the tall cabinet with 3,5x20 screws.

Boy dolabı yerine yerleştirilir ve ayaklardaki ayar vidaları 
ile teraziye alınır. 

The hanging element coming out of the tall cabinet box is mounted 
on the wall with a balance.
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Boy dolabı yerine yerleştirilir ve askı ayar vidaları ile 
sabitlenir. 

The tall cabinet is placed in place and the hanger is fixed with adjust-
ment screws.

BOY DOLAPLAR AYAKLI ÜRÜNLER 
TALL CABINETS FOLDING PRODUCTS

Boy dolabı kolisinden çıkan askı elemanı terazili olarak 
duvara monte edilir.

The tall cabinet is placed in its place and leveled with the adjusting 
screws on the feet.



ASKI APARATININ ASIM YÜKSEKLİK 
ÖLÇÜSÜ

HANGER HEIGHT DIMENSIONS
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ASKI APARATININ ASIM YÜKSEKLİK 
ÖLÇÜSÜ

HANGER HEIGHT DIMENSIONS
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AYNA VE ÜST DOLAPLARIN ASKI 
APARATI ASIM ÖLÇÜLERİ

HANGER HEIGHT DIMENSIONS FOR 
MIRROR AND UPPER CABINETS
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AYNA VE ÜST DOLAPLARIN ASKI 
APARATI ASIM ÖLÇÜLERİ

HANGER HEIGHT DIMENSIONS FOR 
MIRROR AND UPPER CABINETS
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BOY DOLAPLARIN ASKI APARATI 
ASIM ÖLÇÜLERİ

HANGER HANGING DIMENSIONS FOR 
TALL UNITS
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BOY DOLAPLARIN ASKI APARATI 
ASIM ÖLÇÜLERİ

HANGER HANGING DIMENSIONS FOR 
TALL UNITS
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DOLAP MONTAJ VE KURULUM
BATHROOM CABINET ASSEMBLY AND SETUP

bir markasıdır.


