
3. Fiecare secțiune a pomului este numerotată printr-o etichetă. Identificați toate secțiunile înainte de asamblare.
4. Asamblați pomul din partea inferioară către partea superioară. Începeți cu secțiunea inferioară și îndepărtați capacul de protecție 

înainte de a o introduce în suportul asamblat. Asigurați-vă că tija este introdusă ferm și fixată pe suport. (Consultați imaginea B)
5. Continuați prin introducerea secțiunilor superioare ale pomului în secțiunile inferioare, până când introduceți vârful pomului.
6. Permiteți ramurilor să intre în locașurile lor sau trageți ușor în sus și în exterior.
7. Începeți să modelați ramurile și vârfurile acestora de jos în sus. Începeți cu vârfurile cele mai îndepărtate de tijă și îndepărtați în 

evantai unul spre dreapta, unul spre stânga și unul spre centrul ramurii principale. (Consultați imaginea C).

8. După modelarea întregului pom cu pasul anterior, ridicați ușor toate vârfurile ramurilor, pentru un aspect uniform. Aranjați ramurile 
     pentru a umple toate golurile. Pomul dvs. de Crăciun este acum complet și pregătit pentru a fi decorat.

1. Înainte de a începe asamblarea pomului dvs., alegeți un loc potrivit.
2. Asamblați suportul pomului și amplasați-l pe o suprafață dreaptă. (Consulta�i imaginea A)

INSTRUC�IUNI PENTRU ASAMBLAREA POMULUI

Imaginea B - Ansamblul pomului

MODEL #: TG7000GHYX09

Felicitări pentru că ați achiziționat noul dvs. pom de la Evergreen Classics™!
Urmați cu atenție instrucțiunile de mai jos pentru a afla cum să instalați facil și rapid noul dvs. pom.
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Secțiunea 2

Secțiunea 1

Vârful pomului

Vedere din 
partea de sus

Vedere lateralăImaginea C

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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Bolț de prindere slăbit
1. Sunt furnizate bolțuri de prindere suplimentare pentru repararea 
    îmbinărilor. Poziționați ramura în locașul consolei.
2. Introduceți un bolț de prindere nou prin gaură și fixați cu ajutorul 
    șaibei de siguranță. (Consultați imaginea D)

SFATURI PENTRU REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

PIESE DE SCHIMB
Fiecare pom include bolțuri/piulițe de prindere.

1. Îndepărtați toate ornamentele și decorațiunile.
2. Dezasamblați pomul din partea superioară către partea inferioară. Începeți cu vârful pomului și ridicați ușor în sus pentru a 

îndepărta din secțiunea inferioară și pliați toate ramurile către tijă.
3. În cazul în care aveți dificultăți la separarea tijei pomului (trunchiul), aplicați o cantitate mică de lubrifiant la îmbinare și rotiți 

tija superioară în ambele direcții. Ridicați tija superioară din nou.
4. Continuați ridicând ușor în sus fiecare secțiune din secțiunea inferioară și pliați toate ramurile către tijă, până când secțiunea 

inferioară este îndepărtată din suportul de pom.
5. Amplasați cu grijă toate secțiunile pomului în cutia originală și sigilați cu bandă adezivă.
6. Când nu utilizați produsul, depozitați într-un loc răcoros, uscat, ferit de lumina soarelui. Expunerea pomului dvs. la căldură 

sau umiditate excesive pot deteriora pomul.
7. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

INTRUC�IUNI DE DEPOZITARE

Imaginea D


