
EE Kunstjõulupuu kasutusjuhend 
 
Kallis klient, aitäh, et ostsite meie toote. Palun lugege ja järgige juhiseid hoolikalt, et toote valesti 
kasutamist ja selle kahjustamist vältida. Hoidke juhendit turvalises kohas. 

Kirjeldus 
 

• Puu on tehtud keritud terastraadist ja PVC või PE materjalist 
• Koosneb 1,2 või 3 osast, vastavalt suurusele 
• Plastikust alus sisaldab 3 või 4 jalga. Suurematel puudel võib olla kaasas metallist jalg. 

Paigaldusjuhend 
 

1. Võta puu kastist välja ja laota selle osad põrandale. 
2. Pööra puu suurim osa tagurpidi, sisesta see ümmarguse puujala plastikosa sisse, kuni see 

enam madalamale ei lähe. Seejärel pööra puu ümber ja aseta jalg põrandale. 
3. Eralda oksad. Alusta alati altpoolt. „Vihmavarju süsteemi“ jaoks lase okstel oma kohale 

valguda või tõmba neid õrnalt alla poole. Tiheduse saamiseks tuleb kõiki oksi tõmmata 90° 
nurga all. 

4. Kui puu koosneb mitmest osast, siis aseta teine osa esimese osa peale ning eralda oksad. Kui 
vajalik, siis jätka sama süsteemi kolmanda osaga. 

5. Veeda kõige rohkem aega okste eraldamisele. Alusta alati keskelt. Uute ja väiksemate puude 
oksad võivad olla jäigad, mistõttu tuleb neid natuke raskemalt tõmmata. 

6. Proovi alati eraldada oksad teisele poole, et ei tekiks ühte suurt joont. Eralda alati viimased 
oksad tähekujuliselt, et puu tunduks tihedam ja rikkalikum. 

 
Hoiatus 
 

1. Puud on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. 
2. Puu kokkupanek ja selle lahti võtmine ei ole mõeldud ülesandeks lastele. 
3. Puu käsitlemisel olge ettevaatlik, et ei kahjustaks traati – soovitame kasutada kaitsekindaid (ei 

kuulu komplekti). 
4. Vältige puu juures lahtiseid leeke, näiteks küünlad või säraküünlad. 
5. Võimalik, et kaunistatud puude pakend sisaldab tootmisest järelejäänud osasid – see pole 

defekt. 
6. Ärge laske lastel ega loomadel lakkuda või süüa puid, millel on lund imiteeriv kaunistus. 
7. Kui asetate puu põrandaküttega kohta, siis soovitame osta metallist jala. 

 
Hoiustamine 
 

1. Eemalda puult kõik kaunistused, kaasa arvatud konksud. See takistab ebameeldivate 
vigastuste ohtu järgmisel kokkupanemisel. 

2. Puhasta ainult tolmuharja või märja riidega, kuid siis väga ettevaatlikult. 
3. Alusta puu lahti võtmist alati ülaosast. Ettevaatlikult suru oksad tagasi traadist keskosa poole. 

Seejärel eemalda see osa ülejäänud puust ja tõmmake kogu okstega kaetud osa tüve suunas 
ja ülespoole. Jätkake samal viisil teiste osadega. 

4. Hoolikalt asetage puu tagasi karpi või kotti/plastikusse. 
5. Hoiusta puud kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. Ärge hoiustage puud kõrge 

temperatuuriga kohas, kuna okkad võivad deformeeruda. 
6. Me soovitame valgeid puid ja neid, millel on lume imitatsioon, hoiustada pappkarbis. 

Pikaajaline UV kiirgus võib muuda valge värvi toone. 


