
CZ Návod k použití umělého vánočního stromku 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a 
dodržujte je, předejdete tak nesprávnému použití či poškození výrobku. Návod k použití pečlivě 
uschovejte. 

Popis 

 stromek je z ocelového žíhaného drátu a PVC nebo PE materiálu  
 skládá se z 1, 2 nebo 3 částí podle celkové velikosti  
 plastový stojan obsahuje 3 nebo 4 nohy, větší stromky mohou mít kovový stojan 

Návod na montáž 

 

1. Nejprve stromek vybalte z krabice a rozložte ho na zemi. 
2. Největší část stromku otočte vzhůru nohama, zasuňte do kulatého plastového středu nohy 

stojanu a zarazte na doraz do předurčených otvorů. Stromek následně obraťte a postavte 
stojanem na zem. 

3. Roztáhněte větvičky. Vždy začínejte od spodu. U deštníkového systému nechejte volně 
padnout na své místo a nebo je jemně stáhněte dolů. U roztahovacího systému je třeba 
větve manuálně roztáhnout do 90° polohy. 

4. Pokud se stromek skládá z více částí, tak na první část nasaďte druhou, opět roztáhněte 
větvičky a případně obdobně pokračujte se třetí částí stromku. 

5. Aranžování větviček věnujte nejvíce času. Vždy modelujte od středu po konec větve. U 
nových a menších stromků mohou jít větvičky ztuha, nebojte se více přitlačit. 

6. Větvičky se snažte rozprostřít vždy do jiné strany, aby všechny nebyly v jedné řadě. 
Poslední řadu větviček na větvi rozkládejte vždy do hvězdice, aby měl stromek plný tvar 
a bohatší vzhled. 

Upozornění 
 

1. Stromky jsou určeny pouze pro vnitřní použití. 
2. Montáž a demontáž stromku není určena pro děti. 
3. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli poškrábání/poranění o drát - 

doporučujeme použít ochranné rukavice (nejsou součástí balení). 
4. Stromek nevystavujte otevřenému ohni, jako jsou svíčky nebo prskavky. 
5. U zdobených stromků je běžné, že balení může obsahovat nadbytečné zdobení z 

výrobního procesu - není to závada. 
6. Stromky s imitací sněhu nenechávejte děti ani zvířata olizovat či ochutnávat. 
7. V případě umístění stromku na podlahové vytápění doporučujeme zakoupit kovový 

stojánek. 

Skladování 
 

1. Odstraňte všechny ozdoby z vánočního stromku, včetně háčků. Zabráníte tím 
případnému nepříjemnému poranění při následné montáži. 

2. Čistěte pouze prachovkou a nebo opatrně vlhkým hadříkem. 
3. Stromek rozebírejte vždy od horní části. Větvičky opatrně přitlačte zpět k větvi a následně 

větve ke kmenu, vytáhněte celou část stromku směrem nahoru. Dále pokračujte stejně i 
u dalších částí. 

4. Opatrně vložte stromek zpět do krabice a nebo do připravené tašky/igelitu. 
5. Stromek uložte na suchém místě, mimo sluneční záření. Nevystavujte vysokým teplotám, 

mohlo by dojít k deformaci jehličí. 
6. Bílé stromky a ty s imitací sněhu doporučujeme skladovat v kartonové krabici – 

dlouhodobé působení UV záření může změnit odstín bílé barvy. 

 


