
HU Használati utasítás műfenyőhöz 
 
Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Olvassa el és kövesse figyelmesen 
az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a helytelen használatot vagy a termék károsodását. A 
használati utasítást tartsa biztonságos helyen. 

Leírás 

• a fa lágyított acélhuzalból és PVC vagy PE anyagból készül 
• a teljes mérettől függően 1, 2 vagy 3 részből áll 
• a műanyag állvány 3 vagy 4 lábú, a nagyobb fáknál ezt fémállvány váltja fel. 

Szerelési útmutató 

 

1. Először csomagolja ki a fát a dobozból, és terítse ki a földre. 
2. Fordítsa fejjel lefelé a fa legnagyobb részét, helyezze be az állvány lábának kerek 

műanyag közepébe, és ütközésig helyezze az előre meghatározott lyukakba. Ezután 
fordítsa meg a fát, és helyezze az állványt a földre. 

3. Terítsd szét a gallyakat. Mindig alulról kezdje. Az esernyőrendszer esetében hagyja, hogy 
szabadon a helyére essen, vagy óvatosan húzza le. A tágulási rendszerhez a gallyakat 
kézzel kell kinyújtani 90° -os helyzetbe. 

4. Ha a fa több részből áll, helyezzük a második részt az első részre, terítsük újra a gallyakat, 
és ha szükséges, hasonló módon folytassuk a fa harmadik részével. 

5. Töltse a legtöbb időt a gallyak elrendezésével. Mindig a gally közepétől a végéig 
modellezzen. Új és kisebb fáknál a gallyak merevek lehetnek, ne féljen erősebben 
nyomni. 

6. Mindig próbálja szétteríteni a gallyakat minden oldalon, hogy ne legyenek egy sorban. Az 
ágai utolsó sorát mindig csillag alakba terítse, hogy a fa telt formát és gazdagabb 
megjelenést kapjon. 

Figyelmeztetés 
 

1. A fák csak beltéri használatra szolgálnak. 
2. A fa összeszerelését és szétszerelését nem gyermekek számára szánták. 
3. A kezelés során fokozottan ügyeljen, hogy elkerülje a vezeték megkarcolását/sérülését – 

javasoljuk védőkesztyű használatát (nem tartozék). 
4. Ne tegye ki a fát nyílt lángnak, például gyertyának vagy csillagszórónak. 
5. A feldíszített fáknál gyakori, hogy a csomagolás túlzott díszítést tartalmazhat a gyártási 

folyamatból - ez nem hiba. 
6. Ne hagyja, hogy gyerekek vagy állatok megnyalják a műhóval ellátott fákat. 
7. A fa padlófűtéses elhelyezése esetén fém állvány beszerzését javasoljuk. 

Tárolás 
 

1. Távolítson el minden dekorációt a karácsonyfáról, beleértve a horgokat is. Ez 
megakadályozza a kellemetlen sérüléseket a későbbi telepítés során. 

2. Csak porolóval vagy óvatosan nedves ruhával tisztítsuk. 
3. Mindig a tetejétől kezdve szerelje szét a fát. Óvatosan tolja vissza a gallyakat az ágra, 

majd az ágakat a törzsre, a fa egész részét felfelé húzva. Ugyanígy folytassa a többi 
résznél is. 

4. Óvatosan helyezze vissza a fát a dobozba vagy az előkészített zacskóba/műanyagba. 
5. Tárolja a fát száraz helyen, közvetlen napfénytől védve. Ne tegye ki magas 

hőmérsékletnek, mert a tűk deformálódhatnak. 
6. Javasoljuk, hogy a fehér és a műhóval rendelkező fákat kartondobozban tárolja - a hosszú 

távú UV-sugárzás megváltoztathatja a fehér árnyalatát. 

 


