
*Specificație electrică pentru pom  
 (Doar pentru folosirea în interior)
 Intrare: CA 110-240V~50/60Hz
 Ieşire: CC 29V 2A

Fig. B - Asamblarea pomului

Vârful pomului

Secțiunea 1

1. Găsiți o suprafață plană de lângă o ieșire electrică și asamblați stand-ul copac așa cum se arată în Figura. A.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ASAMBLAREA POMULUI

2. Fiecare secțiune a pomului este numerotată printr-o etichetă. Identificați toate secțiunile înainte de asamblare.
3. Asamblați pomul din partea inferioară către partea superioară. Asigurați-vă că tija este introdusă ferm și fixată pe 

suport.
4. Conectați pur și simplu adaptorul (conectarea cu cablul de alimentare al pomului) în ieșirea din perete (Consultați Fig. 

B),  întregul dvs. pomp ar trebui să fie acum aprins.

MODEL #:  TG76P4950L04

Imaginea A - Ansamblul suportului de pom

Clic

Îndepărtați picioarele suportului până când 
auziți un sunet de clic, iar forma suportului 
este litera „x” și apoi poziționați suportul de 
pom pe o suprafață dreaptă

Pentru a închide suportul, apăsați butonul 
de metal și pliați picioarele împreună.
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    Felicitări pentru că ați achiziționat noul dvs. pom de la Evergreen Classics™!
Acest pom vine cu tehnologia Quick Set® -Instalați-vă și luminați-vă pompul în mai puțin 
de 10 minute! Urmați cu atenție instrucțiunile de mai jos pentru a afla cum să instalați facil și rapid noul dvs. pom.

Nu manipulați 
părțile interne

Deschideţi 
dopul de 
protecţie



OPERAREA POMULUI DVS.  GROW & STOW™
Pomul dvs. Grow & Stow™ poate fi operat folosind fie pedala inclusă de picior sau telecomanda.

OPERAREA PEDALEI DE PICIOR

1.  PUNEȚI ÎNTRERUPĂTORUL DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ PENTRU A DEBLOCA POZIȚIA
2.  APĂSAȚI BUTONUL LOGO AL POMULUI PENTRU A PORNI FUNCȚIA DE CREȘTERE
     • Apăsați în orice moment acest buton pentru a controla înălțimea și comutați între funcția Creștere, Pauză sau 
     Depozitare.
3.  APĂSAȚI BUTONUL DE LUMINĂ PENTRU A PORNI/ÎNCHIDE LUMINILE DVS. ȘI CONTROLA EFECTELE 
     BECULEȚE  
      • *Se aplică doar modelelor de pomuri cu becuri LED care își schimbă culoarea.
4.  IMPORTANT: PUNEȚI ÎNTRERUPĂTORUL DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ PENTRU A BLOCA POZIȚIA
      • Pentru a preveni depozitarea accidentală a pomului dvs. când este complet decorat.
      • În poziția de blocare, nici pedala de picior nici telecomanda nu vor putea Crește sau Depozita pomul.
OPERAREA TELECOMANZII

1.  INTRODUCEȚI DOUĂ BATERII AAA (NEINCLUSE) ÎN COMPARTIMENTUL DE BATERII
      • SFAT - Asigurați-vă că întrerupătorul de blocare de siguranță localizat pe pedala de picior este în poziția deblocat.
2.  APĂSAȚI BUTONUL SUS PENTRU A PORNI FUNCȚIA DE CREȘTERE
      • Apăsați din nou pentru a opri funcția Creștere și faceți pauză la înălțimea dorită a pomului
3.  APĂSAȚI BUTONUL JOS PENTRU A PORNI FUNCȚIA DE DEPOZITARE
4.  APĂSAȚI BUTONUL DE LUMINĂ PENTRU A PORNI/ÎNCHIDE LUMINILE DVS. ȘI CONTROLA EFECTELE 
     BECULEȚE
      • *Se aplică doar modelelor de pomuri cu becuri LED care își schimbă culoarea.
5.  IMPORTANT: PUNEȚI ÎNTRERUPĂTORUL DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ PENTRU A BLOCA POZIȚIA
      • Pentru a preveni depozitarea accidentală a pomului dvs. când este complet decorat.
      • În poziția de blocare, nici pedala de picior nici telecomanda nu vor putea Crește sau Depozita pomul.

CONTURAREA POMULUI DVS. GROW & STOW™
Pomul dvs. Grow & Stow™ este construit și conceput cu vârfuri Cabluri memorie Simple Shape™ care sunt deja precon-
turate la fabrică. Cu toate acestea, prima dată când vă asamblați pomul, va necesita conturare minimă ca urmare a 
compresiei din timpul transportului. În viitor, pomul își va păstra o mare parte din forma din sezonul anterior.

DEPOZITAREA POMULUI DVS. GROW & STOW™
1.  PUNEȚI ÎNTRERUPĂTORUL DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ PENTRU A DEBLOCA POZIȚIA
2.  FOLOSIȚI FIE TELECOMANDA FIE PEDALA DE PICIOR PENTRU ACTIVAREA FUNCȚIEI DEPOZITARE
     • Aveți grijă să scoateți toate ornamentele și decorațiunile înainte de a folosi funcția depozitare.
3.  DECONECTAȚI POMUL ȘI PUNEȚI TOATE ACCESORIILE ÎN GEANTA DE COMPONENTE
4.  SCOATEȚI VÂRFUL POMULUI ȘI PUNEȚI-L ÎN GEANTA PENTRU VÂRFUL POMULUI
5.  ÎNCHIDEȚI CAPACUL DE PROTECȚIE PESTE POLUL DE BAZĂ AL POMULUI
6.  DEPOZITAȚI ÎNTR-UN LOC RĂCOROS, USCAT ȘI FERIT DE LUMINA SOARELUI
     • Expunerea pomului dvs. la căldură sau umiditate excesive pot deteriora pomul.
.
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Operarea pedalei 
de picior

Telecomandă

Buton de 
comandă 

funcții lumini

Buton comandă 
Creștere / Pauză/  

Depozitare

Întrerupător de 
blocare de 
siguranță

Indicator LED la distanță
Buton funcții lumină la distanță

Buton creștere la distanță 
(Sus și Pauză)

Buton depozitare la distanță 
(Jos și Pauză)

Receptor telecomandă
Compartiment și 
capac baterie la 
distanță
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1. Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat cu acest produs, utilizarea unui adaptor diferit va deteriora becurile și 
cauzează pericol de incendiu, electric sau de electrocutare.

2. Nu conectați instalația la alimentare dacă se află în ambalaj, cu excepția cazului în care ambalajul a fost adaptat în 
scopuri de prezentare.

3. Instalația luminoasă trebuie montată într-un loc fix atunci când se utilizează și împiedicați sarcinile de încărcare 
neașteptate. Distanța dintre fiecare punct de susținere NU trebuie să fie mai mare decât 0,5 m.

4. Nu conectați electric această instalație la o instalație diferită.
5. Cablul extern flexibil al acestei instalații nu poate fi înlocuit; în cazul în care cablul este deteriorat, instalația luminoasă nu 

mai poate fi utilizată.
6. Sunt utilizate becuri LED care nu se înlocuiesc.
7. Utilizați numai generatorul LED furnizat cu această instalație LED.
8. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină ajunge la capătul duratei sale de 

viață, întregul corp de iluminat va fi înlocuit.
9. Se va face interconexiunea doar folosindu-se conectorii furnizați. Orice capete deschise trebuie să fie sigilate înainte de 

folosire

 AVERTISMENT

Eliminarea echipamentelor electrice și electronic la sfârșitul duratei lor de funcționare (aplicabil în țările membre ale 
Uniunii Europene și alte țări europene care operează un sistem de colectare selectivă a deșeurilor).
Acest simbol, aplicat pe produs sau ambalajul său, indică faptul că produsul nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere. 
Produsul trebuie transportat la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice pentru reciclare și eliminare. Prin 
asigurarea eliminării adecvate a acestui produs, susțineți prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și 
sănătății oamenilor. Reciclarea materialelor sprijină conservarea resurselor noastre naturale.
Pentru mai multe informații cu privire la reciclarea acestui produs, contactați centrul local sau municipal de eliminare a 
deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.
Deșeurile formate din produse electrice nu trebuie eliminate cu deșeurile menajere, utilizați facilități de colectare 
separate.
Contactați guvernul sau consiliul local pentru informații cu privire la sistemele de colectare disponibile.

Instrucțiuni privind folosirea și îngrijirea 
1. Inainte de folosire sau refolosire, verificați cu atenție produsul. Aruncați orice produse care au izolație de fire sau cabluri 
    tăiate, deteriorate sau uzate, fisuri în suporturile sau incintele de becuri, conexiuni slabe sau sârmă expusă din cupru.
2. În momentul depozitării produsului, scoateți cu grijă produsul din locul unde este așezat, inclusiv pomi, ramuri sau tufișuri, 
    pentru a evita orice presiune sau forță necuvenite asupra conductorilor, conexiunilor și cablurilor produsului.
3. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

ATENȚIE: 
Pentru un risc minim de incendiu și șoc electric,
1) Nu așezați aceste beculețe pe pomi care sunt formate din ace, frunze și/sau ramuri care sunt acoperite total sau parțial 
    cu metal.
2) Asigurați-vă că toate cablurile sunt instalate corespunzător astfel încât să nu fie deteriorate de tăieri sau întinderi 
    neintenționate de-a lungul timpului.

Apăsați butonul selector de pe “Controler de lumină culoare duală” pentru a 
selecta dintre: 
1. CLAR CONSTANT
2. MULTI CONSTANT
3. CLAR MULTI URMĂRIRE

CUM SĂ FOLOSIȚI CONTROLERUL DE LUMINĂ CULOARE DUALĂ

Telecomandă

Operarea pedalei 
de picior

Buton de comandă 
funcții lumini
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CUM SĂ FOLOSIȚI TELECOMANDA:
Telecomanda este doar pentru controler cablat:
(1) SCOATEȚI CAPACUL BATERIEI DIN SPATELE TELECOMANDEI, INSTALAȚI CELE DOUĂ BATERII 

AAA/UM4/LR03 ( NEINCLUSE) ÎN MOD CORESPUNZĂTOR AȘA CUM SE INDICĂ PE COMPARTIMENTUL 
PENTRU BATERIE. AVEȚI GRIJĂ SĂ POTRIVIȚI CAPETELE (+) AND (-) ALE BATERIILOR.

(2) APĂSAȚI BUTONUL PENTRU A SELECTA DIFERITE FUNCȚII, CONSULTAȚI “CUM SĂ FOLOSIȚI 
CONTROLERUL DE LUMINĂ CULOARE DUALĂ”.

(3) PENTRU A ÎNLOCUI BATERIA, DESCHIDEȚI CU O MONEDĂ COMPARTIMENTUL PENTRU BATERIE. 
ÎNLOCUIȚI CU DOUĂ BATERII AAA/UM4/LR03.

(4) RECICLAȚI ÎN MOD CORESPUNZĂTOR BATERIA UZATĂ. RESPECTAȚI REGLEMENTĂRILE LOCALE 
PRIVIND RECICLAREA DEȘEURILOR PERICULOASE.

(5) ASIGURAȚI-VĂ CĂ BATERIILE SUNT INSTALATE CORECT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL POLARITĂȚII (+ ȘI -).
(6) ÎNLOCUIȚI ÎNTOTDEAUNA ÎNTREGUL SET DE BATERII O DATĂ, AVÂND GRIJĂ SĂ NU AMESTECAȚI 

BATERIILE VECHI CU CELE NOI SAU BATERIILE DE TIPURI DIFERITE.

2 x AAA
Capac

AVERTISMENT
•   AVERTIZARE: COMPONENTE MICI, NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR
•   Nu expuneți setul de becuri la umezeală.
•   Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
•   Nu amestecați bateriile alcaline, standard (Carbon - Zinc), cu litiu, sau reîncrcabile (NiCd, NiMH sau alt tip).
•   Scoateți bateriile când nu sunt folosite o perioadă extinsă de timp sau când sunt epuizate.
•   Reciclați în mod corespunzător bateriile uzate. 
•   Folosiți doar baterii de dimensiunea AAA (UM4/LR03) pentru telecomandă.
•   Curățați contactele bateiilor înainte de instalarea bateriilor.
•   NU ARUNCAȚI BATERIILE ÎN FOC. BATERIILE POT EXPLODA SAU POT CURGE.


