
FI Ohjeet keinotekoisen joulukuusen käyttöön 

Hyvä asiakas, kiitos, että ostit tuotteen. Lue ja noudata seuraavia ohjeita huolellisesti välttääksesi 
väärinkäyttöä tai tuotteen vahingoittumista. Säilytä käyttöohjeet suojaisassa paikassa.  

Kuvaus 

• puu on valmistettu teräshehkutetusta langasta ja PVC- tai PE-materiaalista 
• koostuu 1, 2 tai 3 osasta kokonaiskoon mukaisesti 
• muoviteline sisältää 3 tai 4 jalkaa, suuremmissa puissa voi olla metalliteline 

Asennusohjeet 
 

1. Pura puu ensin laatikosta ja levitä se maahan. 
2. Käännä puun suurin osa ylösalaisin, työnnä se jalustan pyöreään muoviseen 

keskikohtaan ja aseta se ennalta määrättyihin reikiin niin syvälle kuin se menee. Käännä 
sitten puu ympäri ja aseta jalusta maahan. 

3. Levitä oksat. Aloita aina alhaalta. Anna sateenvarjojärjestelmän pudota vapaasti 
paikalleen tai vedä se varovasti alas. Laajennusjärjestelmää varten oksat on pidennettävä 
manuaalisesti 90° asentoon. 

4. Jos puu koostuu useista osista, aseta toinen osa ensimmäiseen osaan, levitä oksat 
uudelleen ja jatka tarvittaessa puun kolmannen osan kanssa samalla tavalla. 

5. Käytä eniten aikaa oksien järjestämiseen. Muotoile aina oksan keskeltä loppuun. Uusissa 
ja pienemmissä puissa oksat voivat olla jäykkiä, joten älä pelkää työntää kovempaa. 

6. Yritä aina levittää oksat toiselle puolelle niin, että ne eivät ole samassa rivissä. Levitä 
oksan viimeinen oksarivi aina tähdeksi niin, että puu on täysimuotoinen ja runsaampi. 

Varoitus 
 

1. Puut on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 
2. Puun kokoamista ja purkamista ei ole tarkoitettu lapsille. 
3. Ole erityisen varovainen käsitellessäsi, jotta lanka ei naarmuunnu tai vahingoitu - 

suosittelemme suojakäsineiden käyttöä (eivät sisälly toimitukseen). 
4. Älä altista puuta avotulelle, kuten kynttilöille tai kipinöille. 
5. Koristelluissa puissa on tavallista, että pakkaus voi sisältää liiallista koristelua 

tuotantoprosessin jälkeen - tämä ei ole vika. 
6. Älä anna lasten tai eläinten nuolla tai maistaa puuta, jossa on lumen jäljitelmää. 
7. Jos puu asetetaan lattialämmitteiselle alustalle, suosittelemme metallitelineen 

hankkimista. 

Varastointi 
 

1. Poista kaikki koristeet joulukuusesta, mukaan lukien koukut. Tämä estää epämiellyttävät 
vammat myöhemmän asennuksen aikana. 

2. Puhdista pölynimurilla tai varovasti märällä liinalla. 
3. Pura puu aina ylhäältä lähtien. Paina varovasti oksat takaisin haaraan ja sitten haarat 

runkoon vetämällä koko puun osa ylöspäin. Jatka samalla tavalla muiden osien kohdalla. 
4. Aseta puu varovasti takaisin laatikkoon tai pussiin/muoviin. 
5. Säilytä puu kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta. Älä altista korkeille 

lämpötiloille, sillä neulaset voivat vääntyä. 
6. Suosittelemme valkoisten puiden ja lumen jäljitelmien säilyttämistä pahvilaatikossa - 

pitkäaikainen altistuminen UV-säteilylle voi muuttaa valkoisen sävyä. 

 


