
BG Инструкции за употреба на изкуствена Коледна елха 
 
Скъпи клиент, благодарим Ви, че поръчахте наш продукт. Прочетете и следвайте следните 
инструкции внимателно, за да предотвратите погрешна употреба или повреда на продукта. 
Запазете инструкциите за работа на сигурно място. 
 
Описание 
• елхата е направена от стоманена закалена тел и PVC или PE материал 
• състои се от 1, 2 или 3 части според общия размер 
• пластмасовата стойка се състои от 3 или 4 крачета, по-големите елхи може да имат метална   
  стойка 
 
Инструкции за монтаж 

1. Първо разопаковайте елхата от кутията и я разпръснете на земята. 
2. Обърнете най-голямата част от елхата надолу, вкарайте я в кръглия пластмасов център 

на стойката и сложете крачетата с определените за това отвори, докъдето стигнат. 
Обърнете елхата нагоре и поставете стойката на земята. 

3. Разперете клонките. Винаги започвайте отдолу нагоре. За система тип чадър ги 
оставете да падат свободно или леко ги придърпайте надолу. За разширяване клонките 
трябва да бъдат удължени ръчно към 90-градусова позиция. 

4. Ако елхата се състои от няколко части, разположете втората част върху първата, 
разтворете клонките отново и, ако е необходимо, продължете по същия начин с третата 
част. 

5. Прекарайте повечето време в нагласянето на клонките. Винаги моделирайте от центъра 
към края на клончето. За новите и по-малки елхи клонките може да са по-вдървени, 
затова не се притеснявайте да упражните сила. 

6. Винаги опитвайте да разперите клонките във всяка посока, за да не са всички на едно 
място. И винаги разпервайте последния ред клонки като звезда, за да може елхата да 
има завършена форма и по-богат вид. 

 
Внимание 

1. Елхите са само за интериорна употреба. 
2. Сглобяването и разглобяването на елхата не е предназначено за деца. 
3. Отделете специално внимание, когато боравите с елхата, за да избегнете 

надраскване/повреда на тела – препоръчваме да използвате защитни ръкавици (не са 
включени). 

4. Не излагайте елхата на огън, като свещи или фойерверки. 
5. Често срещано е за декорираните дръвчета опаковката да съдържа излишна декорация 

от производствения процес – това не е дефект. 
6. Не позволявайте на деца или животни да ближат или вкусват елхите с имитация на 

сняг. 
7. Ако мислите да поставяте елхата върху подово отопление, препоръчваме да закупите 

метална стойка. 
 
Съхранение 

1. Премахнете всички украшения от елхата, включително и кукичките. Това ще 
предотврати неприятни наранявания по време на следващата инсталация. 

2. Чистете само с бърсалка за прах или внимателно с мокра кърпа. 
3. Винаги разглобявайте елхата отгоре надолу. Внимателно приберете клонките към 

стеблото, издърпвайте цялата част нагоре. Продължете по същия начин и с другите 
части. 

4. Внимателно поставете елхата в кутията или в подготвен чувал. 
5. Съхранявайте елхата на сухо място, извън обсега на слънчева светлина. Не излагайте 

на високи температури, тъй като игличките може да седеформират. 
6. Препоръчваме да съхранявате белите елхи и тези с имитация на сняг в картонени кутии 

– дълготрайното излагане на UV радиация може да промени белия нюанс. 


