
SI Navodila za uporabo umetnega boičnega drevesca 

Spoštovani, hvala za nakup našega izdelka. Pazljivo preberite in upoštevajte naslednja navodila, da 
preprečite zlorabo ali poškodbe izdelka. Navodila za uporabo hranite na varnem mestu. 

Opis 

• drevo je izdelano iz jeklene žarjene žice in PVC ali PE materiala 
• sestavljeno je iz 1, 2 ali 3 delov glede na skupno velikost 
• plastično stojalo vsebuje 3 ali 4 noge, večja drevesa imajo lahko kovinsko stojalo 

Navodila za montažo 

 

1. Drevo razpakirajte iz škatle in ga razprostrite po tleh. 
2. Največji del drevesa obrnite na glavo, ga vstavite v okroglo plastično sredino stojala in ga 

vstavite v vnaprej določene luknje. Drevo nato obrnite in stojalo postavite na tla. 
3. Razprostrite vejice. Vedno začnite od spodaj. Za sistem dežnika pustite, da prosto padejo 

na svoje mesto ali pa jih nežno povlecite navzdol. Za razširitveni sistem je potrebno vejice 
ročno podaljšati v položaj 90°. 

4. Če je drevo sestavljeno iz več delov, drugi del položite na prvi del, vejice znova 
razprostrite in po potrebi na podoben način nadaljujte s tretjim delom drevesa. 

5. Največ časa porabite za urejanje vejic. Vedno modelirajte od sredine do konca vejice. Za 
nova in manjša drevesa so vejice lahko trde, ne bojte se močnejšega prijemanja vejic. 

6. Vejice vedno poskušajte razširiti na drugo stran, tako da niso vse v eni vrsti. Zadnjo vrsto 
vejic vedno razprostrite na veji v zvezdo, tako da ima drevo polno obliko in bogatejši videz. 

Opozorilo 
 

1. Drevesa so samo za notranjo uporabo. 
2. Montaža in demontaža drevesa ni primerna za otroke. 
3. Pri rokovanju bodite še posebej previdni, da se izognete praskanju/poškodbi žice - 

priporočamo uporabo zaščitnih rokavic (niso priložene). 
4. Drevesa ne izpostavljajte odprtemu ognju, na primer svečam ali iskricam. 
5. Za okrašena drevesa je običajno, da lahko paket vsebuje pretirano dekoracijo iz 

proizvodnega procesa - to ni napaka. 
6. Ne dovolite, da bi otroci ali živali lizali ali okušali drevesa z imitacijo snega. 
7. V primeru, da nameravate božično drevo postaviti na podlago s talnim gretjem, 

priporočamo nakup kovinskega podstavka. 

Shramba 
 

1. Z božičnega drevesa odstranite vse okraske, tudi sponke. To bo preprečilo kakršne koli 
neprijetne poškodbe med naslednjo namestitvijo. 

2. Čistite samo s krpo za prah ali previdno z mokro krpo. 
3. Drevo vedno razstavite z vrha. Vejice previdno potisnite nazaj do veje, nato pa veje do 

debla, tako da povlečete celoten del drevesa navzgor. Nadaljujte na enak način za ostale 
dele. 

4. Drevo previdno postavite nazaj v škatlo ali v pripravljeno vrečko/plastiko. 
5. Drevo shranite na suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Ne 

izpostavljajte visokim temperaturam, saj se lahko igle deformirajo. 
6. Priporočamo shranjevanje belih dreves in tistih z imitacijo snega v kartonski škatli - 

dolgotrajna izpostavljenost ultravijoličnemu sevanju lahko spremeni odtenek bele barve. 

 


