
UA Інструкція з експлуатації штучної різдвяної ялинки 

Шановний клієнте, дякуємо вам за те, що придбали наш продукт. Будь ласка, уважно прочитайте 
наведені нижче вказівки та дотримуйтесь їх, щоб уникнути неправильного використання або 
пошкодження виробу. Ретельно зберігайте інструкцію з використання. 

Опис 

 ялинка з дроту із загартованої сталі та ПВХ або ПЕ-матеріалу 
 складається з 1, 2 або 3 частин, залежно до загального розміру 
 пластикова підставка містить 3 або 4 ніжки, більші ялинки можуть мати металеву підставку 

Інструкція з установки 

 

1. Спершу вийміть ялинку з коробки та розкладіть її частини на землі. 
2. Найбільшу частину ялинки переверніть, вставте її та засуньте впритул до круглої 

пластикової серединки підставки. Потім поверніть ялинку та поставте підставку на 
землю. 

3. Розправте гілочки. Завжди починайте знизу. У випадку з парасолевою системою 
залиште гілки вільно звисати або злегка потягніть їх вниз. Для розтягувальної системи 
гілки необхідно розтягнути вручну до позиції під кутом 90°. 

4. Якщо ялинка складається з декількох частин, то вставте першу частину в другу, знову 
розправте гілки, при наявності 3 частини повторити те ж саме. 

5. Найбільше часу приділіть аранжуванню та зовнішньому вигляду гілок. Завжди 
починайте моделювати від середини до краю гілки. У нових або менших ялинок гілки 
можуть розкладатись туго, не бійтеся натиснути сильніше. 

6. Гілки спробуйте щоразу направляти на інший бік так, щоб вони всі не опинились на 
одному рівні. Останній ряд гілочок розкладайте завжди до форми зірки, щоб ялинка 
була пишною та була краще сформованою. 

Зверніть увагу 
 

1. Ялинки призначені для використання в приміщенні. 
2. До установки та демонтажу ялинки не рекомендується підпускати дітей. 
3. Під час роботи будьте особливо обережними, щоб не подряпатись / не поранитись за дріт, 

рекомендуємо використовувати захисні рукавиці (не входять в комплект). 
4. Тримайте ялинку якомога далі від відкритого вогню, наприклад від свічок чи бенгальських 

вогників. 
5. Для декорованих ялинок характерно, що в упакуванні міститимуться зайві декорації з 

виробничого процесу - це не є дефектом. 
6. Не дозволяйте дітям та тваринам пробувати на смак чи облизувати ялинку з імітацією 

снігу. 
7. У разі розміщення ялинки на теплу підлогу, рекомендуємо придбати металеву підставку. 

Зберігання 
 

1. Зніміть з ялинки всі прикраси та іграшки, включно з гачками. Це дозволить уникнути 
неприємних травм під час наступної установки. 

2. Чистьте ялинки лише щіткою для видалення пилу або обережно за допомогою вологої 
ганчірки. 

3. Ялинку завжди розбирайте поступово з верхньої частини. Менші гілочки обережно 
притисніть назад до цілої гілки, потім гілки притисніть до стовбура, витягніть цілу частину 
дерева вгору.  Так продовжуйте з кожною частиною. 

4. Обережно вкладіть ялинку назад в коробку чи до підготовленої сумки/пакету. 
5. Ялинку тримайте в сухому, захищеному від сонячного світла місці. Не піддавайте впливу 

високих температур, оскільки голки можуть деформуватися. 
6. Білі штучні ялинки та ялинки з імітацією снігу рекомендуємо зберігати в картонній коробці 

– тривалий вплив УФ-випромінювання може змінити відтінок білого. 


