
SVK 

Pred použitím stojana na vianočný stromček si prečítajte túto príručku 
1.) Doručenie stojana a montáž 

Stojan je doručený v zafixovanej zatvorenej polohe na elimináciu poškodenia (obr 1.). 

2.) Otvorenie stojana 

Uvoľnite červenú poistku smerom hore (obr.2) a čiernu páku potlačte  smerom hore (obr. 3), tým sa Vám 

stojan uvoľní. V prípade ak sa stojan neotvorí úplne, opakujte pohyb pákou pokiaľ nie je stojan otvorený na 

požadovanú veľkosť (priemer kmeňu stromčeka). 

3.) Vloženie stromčeka 

Teraz môžete vložiť stromček do stojana (obr. 4). 

4.) Zafixovanie stromčeka 

Nastavte stromček rovnovážne do zvislej polohy a následne zaistite (najlepšie nohou) stromček v stojane 

zašľapávaním čiernej páky, pokiaľ strom nie je upevnený na 100% (obr. 5). 

5.) Detská poistka 

Zaistite červenú detskú poistku posunutím smerom dolu (obr. 6 a 7). 

6.) Naplňte zásobník na vodu 

Aby Vám stromček vydržal čo najdlhšie svieži odporúčame dopĺňať stromčeku vodu pravidelne. (obr. 8) 

7.) Vybratie stromčeka zo stojana 

Tento úkon robte dvaja, jedne držte stromček a druhý otvorte stojan podľa bodu 2. 

8.) Údržba stojana po vianociach 

Následne po vybratí stromčeka zo stojana vylejte zostatkovú vodu a osušte ho handrou (prípadne ho 

nechajte vyschnúť samovoľne). 
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Všeobecné bezpečnostné upozornenia  
1.) Používajte výlučne s pravidlami návodu na použitie a výhradne na upevnenie vianočného stromčeka v 

interiéri. 

2.) Zaisťovanie stromčeka robte výhradne v pevnej obuvi. 

3.) Zvýšenú pozornosť berte na vyváženie  a vyrovnanie stromčeka v stojane, najmä ak je stromček zaťažený 

na jednu stranu viac. 

4.) Nedovoľte obsluhovať stojan na stromček deťmi. 

5.) Stromček vkladajte do stojana bez dekorácií. 

6.) Nikdy nenechajte nestrážený stromček so zasvietenými svetielkami! 

7.) Kvôli vysokému riziku poranenia nikdy nezasahujte do upínacieho systému rokou. Manipulácia s 

uzatváracím systémom je povolená výhradne nohou! 

8.) Poroz! Poškodený stojan ďalej nepoužívajte. 

9.) Výrobca je zodpovedný iba za škody na defektnom materiály, alebo vzniknuté chybou vo výrobe. 

Poškodenie kvôli nesprávnemu používaniu je vylúčené zo záruky. 

10.)  V prípade nepovoleného zásahu do konštrukcie stojana budú následné reklamácie zamietnuté. 

11.)  Pri vyberaní stromčeka zo stojana dajte pozor, aby Vám stromček nsepadol a nepoškodil domácnosť! 

12.)  Pre použitie v interiéri. 

 

UPOZORNENIE! Nikdy nenalievajte do stojana vodu pred osadením stromčeka, mohlo by sa stať, že hladina vody 

presiahne maximálnu dovolenú medzu po tom, ako vložíte stromček do stojana. Voda môže následne pretiecť a 

zničiť Vám podlahu. 

 

Názov produktu:  Stojan na vianočný stromček do 300cm 

Číslo produktu: 329005 

Odporúčaná výška stromčeka: do 300cm 

Priemer kmeňa stromčeka: do 12cm 

Objem zásobníka na vodu: 2,8L 
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