
PL Instrukcja korzystania ze sztucznej choinki 

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i 
postępuj zgodnie z nimi, aby zapobiec niewłaściwemu użytkowaniu lub uszkodzeniu produktu. 
Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

Opis 

 drzewko wykonane jest ze stalowego wyżarzonego drutu i materiału PVC lub PE 
 składa się z 1, 2 lub 3 części w zależności od całkowitego rozmiaru 
 plastikowy stojak zawiera 3 lub 4 nogi, większe drzewka mogą posiadać metalowy stojak 

Instrukcja montażu 

1. Wypakuj drzewko z pudełka i rozłóż je na ziemi. 
2. Odwróć największą część drzewka do góry nogami, włóż ją do okrągłego plastikowego środka 

nogi stojaka do wyznaczonych otworów do oporu. Następnie odwróć drzewko i postaw stojak 
na ziemi. 

3. Rozłóż gałązki. Zawsze zaczynaj od dołu. W przypadku systemu parasolowego pozwól mu 
swobodnie opaść na miejsce lub delikatnie pociągnij w dół. W przypadku systemu rozprężnego 
gałązki należy ręcznie rozciągnąć do pozycji 90°. 

4. Jeśli drzewko składa się z kilku części, umieść drugą część na pierwszej części, ponownie 
rozłóż gałązki i, jeśli to konieczne, kontynuuj z trzecią częścią drzewka w podobny sposób. 

5. Poświęć najwięcej czasu na układanie gałązek. Modeluj zawsze od środka do końca gałązki. 
W przypadku nowych i mniejszych drzew gałązki mogą być sztywne, nie bój się mocniej 
naciskać. 

6. Zawsze staraj się rozłożyć gałązki na drugą stronę, aby nie były wszystkie w jednym rzędzie. 
Zawsze rozkładaj ostatni rząd gałązek na gałęzi w gwiazdę, aby drzewko miało pełny kształt i 
bogatszy wygląd. 

Ostrzeżenie 

1. Drzewka są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. 
2. Montaż i demontaż drzewka nie jest przeznaczony dla dzieci. 
3. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi, aby uniknąć zarysowania/zranienia 

przewodu – zalecamy stosowanie rękawic ochronnych (brak w zestawie). 
4. Nie wystawiaj drzewka na działanie otwartego ognia, takiego jak świece lub zimne ognie. 
5. W przypadku drzewek dekorowanych często zdarza się, że opakowanie może zawierać 

nadmierną dekorację z procesu produkcyjnego - nie jest to wada. 
6. Nie pozwól dzieciom lub zwierzętom lizać lub smakować drzew z imitacją śniegu. 
7. W przypadku ustawienia drzewka na ogrzewaniu podłogowym zalecamy zakup metalowego 

stojaka. 

Składowanie 

1. Usuń wszystkie ozdoby z choinki, w tym haczyki. Zapobiegnie to nieprzyjemnym urazom 
podczas późniejszej instalacji. 

2. Czyścić tylko miotełką lub ostrożnie wilgotną szmatką. 
3. Zawsze demontuj drzewko od góry. Ostrożnie wepchnij gałązki z powrotem do gałęzi, a 

następnie gałęzie do pnia, ciągnąc całą część drzewa do góry. Kontynuuj w ten sam sposób 
dla pozostałych części. 

4. Ostrożnie włóż drzewko z powrotem do pudełka lub do przygotowanej torby/plastiku. 
5. Przechowuj drzewko w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie 

wystawiaj na działanie wysokich temperatur, ponieważ igły mogą się odkształcić. 
6. Drzewka białe i te z imitacją śniegu polecamy przechowywać w kartonie – długotrwałe 

narażenie na promieniowanie UV może zmienić odcień bieli. 
 


