
LV Norādījumi par mākslīgās Ziemassvētku eglītes izmantošanu 

Cienījamais klients, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet tālāk 
sniegtos norādījumus, lai novērstu produkta ļaunprātīgu izmantošanu vai bojājumus. Glabājiet 
lietošanas instrukciju drošā vietā. 

Apraksts 

 

 eglīte ir izgatavota no  rūdīta tērauda stieples un PVC vai PE materiāla 
 sastāv no 1, 2 vai 3 daļām atbilstoši kopējam izmēram 
 plastmasas statīvā ir 3 vai 4 kājas, lielākām eglītēm var būt metāla statīvs 

Montāžas instrukcijas 
 

1. Vispirms izpakojiet eglīti no kastes un izklājiet to uz zemes. 
2. Apgrieziet eglītes lielāko daļu otrādi, ievietojiet to statīva kājas apaļajā plastmasas centrā 

un ievietojiet to iepriekš noteiktos caurumos līdz galam. Pēc tam apgrieziet eglīti un 
novietojiet statīvu uz zemes. 

3. Izklājiet zarus. Vienmēr sāciet no apakšas. Lietussarga sistēmai ļaujiet tai brīvi nokrist vai 
viegli pavelciet to uz leju. Izplešanās sistēmai zari manuāli jāpagarina līdz 90° pozīcijai. 

4. Ja eglīte sastāv no vairākām daļām, novietojiet otro daļu uz pirmās daļas, atkal izklājiet 
zarus un, ja nepieciešams, turpiniet ar eglītes trešo daļu līdzīgā veidā. 

5. Visvairāk laika veltiet zaru sakārtošanai.Vienmēr modelējiet no zariņa centra līdz galam. 
Jaunām un mazākām eglītēm zari var būt stīvi, nebaidieties stiprāk stumt. 

6. Vienmēr mēģiniet izplest  zarus uz otru pusi, lai tie nebūtu vienā rindā. Vienmēr izklājiet 
pēdējo zaru rindu zvaigznē, lai eglīte būtu pilnīgāka un bagātīgāka. 

 
Brīdinājums 
 

1. Eglītes ir paredzētas tikai lietošanai iekštelpās. 
2. Eglītes montāža un demontāža nav paredzēta bērniem. 
3. Esiet īpaši piesardzīgi rīkojoties, lai nesaskrāpētu/nesavainotu rokas uzstādot egli - 

iesakām lietot aizsargcimdus (nav iekļauti komplektā). 
4. Nepakļaujiet eglīti atklātai liesmai, piemēram, svecēm vai brīnumsvecītēm. 
5. Dekorētēm eglītēm ir ierasts, ka iepakojumā var būt pārmērīgi rotājumi no ražošanas 

procesa - tas nav defekts. 
6. Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem laizīt vai nogaršot eglītes ar sniega imitāciju. 
7. Ja eglīti novieto uz apsildāmās grīdas, iesakām iegādāties metāla statīvu. 

 
Uzglabāšana 
 

1. Noņemiet visus rotājumus no Ziemassvētku eglītes, ieskaitot āķus. Tas novērsīs 
nepatīkamus ievainojumus turpmākās uzstādīšanas laikā. 

2. Tīriet tikai ar putekļu sūcēju vai uzmanīgi ar mitru drānu. 
3. Vienmēr izjauciet eglīti  no augšas. Uzmanīgi nospiediet zarus atpakaļ un pēc tam zarus 

pie stumbra, velkot visu eglītes daļu uz augšu. Turpiniet tādā pašā veidā pārējām daļām. 
4. Uzmanīgi ielieciet eglīti atpakaļ kastē vai sagatavotajā maisā/plastmasā. 
5. Uzglabājiet eglīti sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Nepakļaujiet augstām 

temperatūrām, jo skujas var deformēties. 
6. Baltās eglītes un tās, kurām ir sniega imitācija, mēs iesakām uzglabāt kartona kastē - 

ilgstoša UV starojuma iedarbība var mainīt baltās krāsas nokrāsu. 


