
SK Návod na použitie umelého vianočného stromčeka 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a 
dodržujte ich, predídete tak nesprávnemu použitiu či poškodeniu výrobku. Návod na použitie starostlivo 
uschovajte. 

Popis 

• stromček je z oceľového žíhaného drôtu a PVC alebo PE materiálu  
• skladá sa z 1, 2 alebo 3 častí podľa celkovej veľkosti  
• plastový stojan obsahuje 3 alebo 4 nohy, väčšie stromčeky môžu mať kovový stojan 

Návod na montáž 

 

1. Najskôr stromček vybaľte z krabice a rozložte ho na zemi. 
2. Najväčšiu časť stromčeka otočte hore nohami, zasuňte do okrúhleho plastového stredu 

nohy stojana a zarazte na doraz do predurčených otvorov. Stromček následne otočte a 
postavte stojanom na zem. 

3. Roztiahnite vetvičky. Vždy začínajte zospodu. U dáždnikového systému nechajte volne 
padnúť na svoje miesto alebo ich jemne stiahnite dolu. U rozťahovacieho systému je 
potrebné vetvičky manuálne roztiahnuť do 90° polohy. 

4. Pokiaľ sa stromček skladá z viac častí, tak na prvú časť nasaďte druhú, opät roztiahnite 
vetvičky a prípadne obdobne pokračujte s treťou časťou stromčeka. 

5. Aranžovaniu vetvičiek venujte najviac času. Vždy modelujte od stredu po koniec vetvy. U 
nových a menších stromčekov môžu ísť vetvičky tuhšie, nebojte sa viac pritlačit. 

6. Vetvičky sa snažte rozprestrieť vždy do inej strany, aby všetky neboli v jednej rade. 
Poslednú radu vetvičiek na vetve rozkladajte vždy do hviezdice, aby mal stromček plný 
tvar a bohatší vzhľad. 

Upozornenie 
 

1. Stromčeky sú určené len na vnútorné použitie. 
2. Montáž a demontáž stromčeka nie je určená pre deti. 
3. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste predišli poškriabaniu/poraneniu o 

drôt - doporučujeme použiť ochranné rukavice (nie sú súčasťou balenia). 
4. Stromček nevystavujte otvorenému ohňu, ako sú sviečky alebo prskavky. 
5. U ozdobených stromčekov je bežné, že balenie môže obsahovať nadbytočné zdobenie z 

výrobného procesu - nie je to závadou. 
6. Stromčeky s imitáciou snehu nenechávajte deti ani zvieratá oblizovať či ochutnávať. 
7. V prípade umiestnenia stromčeka na podlahové kúrenie doporučujeme zakúpiť kovový 

stojan. 

Skladovanie 
 

1. Odstráňte všetky ozdoby z vianočného stromčeka, vrátane háčikov. Zabránite tým 
prípadnému nepríjemnému poraneniu pri ďalšej montáži. 

2. Čistite len prachovkou alebo opatrne vlhkou handričkou. 
3. Stromček rozoberajte vždy od vrchnej časti. Vetvičky opatrne pritlačte späť ku vetve a 

následne vetvy ku kmeňu, vytiahnite celú časť stromčeka smerom nahor. Ďalej pokračujte 
rovnako aj u ďalších častí. 

4. Opatrne vložte stromček späť do krabice alebo do pripravenej tašky/igelitu. 
5. Stromček uložte na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia. Nevystavujte vysokým 

teplotám, mohlo by dôjsť k deformácií ihličia. 
6. Biele stromčeky a tie s imitáciou snehu doporučujeme skladovať v kartónovej krabici – 

dlhodobé pôsobenie UV žiarenia môže zmeniť odtieň bielej farby. 

 


