
RO Instrucțiuni pentru folosirea unui pom de Crăciun artificial 

Stimate client, vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Citiți și respectați cu atenție 
instrucțiunile următoare pentru a preveni utilizarea greșită sau deteriorarea produsului. Păstrați 
instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur. 

Descriere 

• pomul este produs din sârmă recoaptă din oțel și material PVC sau PE 
• este alcătuit din 1, 2 sau 3 părți în funcție de dimensiunea totală 
• suportul din plastic este format din 3 sau 4 picioare; pomii mai mari pot să fie prevăzuți cu 

un suport din metal 

Instrucțiuni de montare 

 

1. Mai întâi, despachetați pomul din cutie și întindeți-l pe jos. 
2. Întoarceți partea cea mai mare a pomului cu susul în jos, poziționați-o în centrul rotund 

din plastic al piciorului suportului și introduceți-o până la capăt în găurile existente. După 
aceea, întoarceți pomul și așezați suportul pe sol. 

3. Desfaceți crenguțele. Începeți întotdeauna de jos. În cazul sistemului tip umbrelă, lăsați 
crenguța să cadă liberă în poziție sau trageți-o ușor în jos. În cazul sistemului de extindere, 
crenguțele trebuie să fie extinse manual până la o poziție de 90°. 

4. Dacă pomul este alcătuit din mai multe părți, poziționați a doua parte pe prima parte, 
desfaceți din nou crenguțele și, dacă este necesar, continuați cu a treia parte într-o 
manieră asemănătoare. 

5. Petreceți cel mai mult timp pe aranjarea crenguțelor. Modelați întotdeauna de la centrul 
spre capătul crenguței. În cazul pomilor noi și mici, crenguțele pot fi rigide, însă nu vă fie 
teamă să trageți mai tare. 

6. Încercați întotdeauna să desfaceți crenguțele pe partea cealaltă, astfel încât să nu fie 
toate pe un singur rând. Desfaceți întotdeauna în formă de stea ultimul rând de crenguțe 
de pe o ramură, astfel încât pomul să aibă o formă completă și un aspect mai bogat. 

Avertisment 
 

1. Pomii sunt destinați doar pentru utilizarea în interior. 
2. Asamblarea și dezasamblarea pomului nu trebuie efectuată de către copii. 
3. Acordați o atenție deosebită la manevrare pentru a evita zgârierea sârmei. Vă 

recomandăm să folosiți mănuși de protecție (nu sunt incluse). 
4. Nu expuneți bradul la flăcări deschise, cum ar fi lumânări sau artificii (de mână) cu steluțe. 
5. În cazul pomilor decorați, este normal ca ambalajul să conțină un exces de decorațiuni 

rezultate din procesul de producție – acest aspect nu reprezintă un defect. 
6. Nu lăsați copiii sau animalele să lingă sau să guste pomii cu imitație de zăpadă. 
7. Dacă așezați pomul pe pardoseală cu încălzire, recomandăm achiziționarea unui suport 

din metal. 

Depozitare 
 

1. Îndepărtați toate decorațiunile de la pomul de Crăciun, inclusiv cârligele, pentru a evita orice 
fel de răniri neplăcute pe durata instalării ulterioare. 

2. Curățați numai cu un pămătuf pentru praf sau cu grijă folosind o lavetă umedă. 
3. Întotdeauna dezasamblați pomul în partea de jos. Împingeți cu grijă crenguțele înapoi spre 

ramură și apoi ramurile spre trunchi, trăgând întreaga parte a pomului în sus. Continuați în 
aceeași manieră pentru celelalte părți. 

4. Așezați cu grijă pomul în cutie sau în sacul/plasticul pregătit. 
5. Depozitați pomul într-un loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui. Nu îl expuneți la 

temperaturi înalte pentru că acele se pot deforma. 
6. Recomandăm depozitarea pomilor albi și a pomilor cu imitație de zăpadă într-o cutie de carton, 

întrucât expunerea pe termen lung la radiație ultravioletă poate altera nuanța de alb. 


