
LT Dirbtinės Kalėdų eglutės naudojimo instrukcijos 

Gerbiamas kliente, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą. Atidžiai perskaitykite ir vykdykite toliau pateiktas 
instrukcijas, kad išvengtumėte netinkamo gaminio naudojimo ar sugadinimo. Laikykite naudojimo 
instrukciją saugioje vietoje. 

Aprašymas 

• medis pagamintas iš plieninės atkaitintos vielos ir PVC arba PE medžiagos 
• susideda iš 1, 2 arba 3 dalių pagal bendrą dydį 
• plastikiniame stende yra 3 ar 4 kojos, didesni medžiai gali turėti metalinį stovą 

Montavimo instrukcija 

 

1. Pirmiausia išpakuokite medį iš dėžės ir paskleiskite ant žemės. 
2. Didžiausią medžio dalį apverskite aukštyn kojomis, įkiškite į apvalų plastikinį stovo kojos 

centrą ir įkiškite į iš anksto nustatytas skyles iki galo. Tada apverskite medį ir padėkite 
stovą ant žemės. 

3. Skleiskite šakeles. Visada pradėkite nuo apačios. „Skėčių sistema“ leiskite jai laisvai kristi 
į vietą arba švelniai patraukite žemyn. Išsiplėtimo sistemai šakelės turi būti rankiniu būdu 
ištiestos į 90° padėtį. 

4. Jei medis susideda iš kelių dalių, antrą dalį padėkite ant pirmosios dalies, vėl išskleiskite 
šakeles ir, jei reikia, panašiai tęskite su trečiąja medžio dalimi. 

5. Daugiausiai laiko skirkite šakelių sutvarkymui. Visada modeliuokite nuo šakelės centro iki 
galo. Naujiems ir mažesniems medžiams šakelės gali būti standžios, nebijokite stipriau 
palenkti. 

6. Visada stenkitės išskleisti šakeles į kitą pusę, kad jos nebūtų visos vienoje eilėje. Visada 
paskleiskite paskutinę šakų eilę ant šakos į žvaigždę, kad medis būtų pilnos formos ir 
turtingesnės išvaizdos. 

Įspėjimas. 
 

1. Eglutės skirtos naudoti tik patalpose. 
2. Eglutės surinkimas ir išmontavimas nėra skirtas vaikams. 
3. Būkite ypač atsargūs tvarkydami, kad nesubraižytumėte/nepažeistumėte laido - 

rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines (nepridedamos) 
4. Saugokite Eglutę nuo atviros liepsnos, pavyzdžiui, žvakių ar žvakidžių. 
5. Papuoštuoms eglutėms įprasta, kad pakuotėje gali būti per daug dekoro iš gamybos 

proceso - tai nėra defektas. 
6. Neleiskite vaikams ar gyvūnams laižyti ar ragauti eglučių su sniego imitacija. 
7. Statant medį ant šildomų grindų, rekomenduojame įsigyti metalinį stovą. 

Sandėliavimas 
 

1. Pašalinkite visas Kalėdų eglutės dekoracijas, įskaitant kabliukus. Tai padės išvengti 
nemalonių sužalojimų vėlesnio montavimo metu. 

2. Valykite tik dulkių siurbliu arba atsargiai drėgna šluoste. 
3. Visada išardykite eglutę iš viršaus. Atsargiai stumkite šakeles atgal į šaką, o tada šakas į 

kamieną, traukdami visą medžio dalį į viršų. Tęskite tą patį darbą su kitomis dalimis. 
4. Atsargiai įdėkite eglutę atgal į dėžę arba paruoštą maišą/plastiką. 
5. Laikykite eglutę sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite 

aukštoje temperatūroje, nes spygliai gali deformuotis. 
6. Rekomenduojame baltas eglutes ir tas kurios imituoja sniegą, laikyti kartoninėje dėžutėje 

- ilgalaikis UV spindulių poveikis gali pakeisti baltos spalvos atspalvį. 

 


