
 

 UTASÍTÁSOK A FA ÖSSZESZERELÉSÉHEZ 
Gratulálunk az új fa vásárlásához az Evergreen Classics ™ -tól! 

Ez a fa a Quick Set® technológiával érkezik – helyezze és világítsa meg a fenyőfát kevesebb mint 

10 percen belűl! Kövesse figyelmesen az alábbi utasításokat, hogy megtudja, hogyan kell egyszerűen és gyorsan  
telepíteni az új fát. 

1.Keressen egy sima felületet a csatlakozó mellett, és szerelje össze a faállványt az A ábra  szerint. 
 

2. A fa minden szakaszát egy címke számozza meg. Az összeszerelés előtt azonosítsa az összes részt. 

3. Szerelje össze a fát alulról felfelé. Győződjön meg arról, hogy a rúd szilárdan be van illesztve és a tartóhoz van 

rögzítve. 

4. Egyszerűen csatlakoztassa az adaptert (a fa tápkábeléhez csatlakozik) a fali aljzathoz (lásd a B. ábrát), ekkor a teljes 
fenyőfának be kell kapcsolnia. 
 
 
 
 
 
 

 

MODEL #:  TG76P4950L04 1 

A ábra - Fa tartószerelvény 

Clic 

Távolítsa el az állvány lábait, amíg 
kattanást nem hall, és az állvány alakja "x" 
betű, majd helyezze a faállványt egyenes 
felületre. 

Az állvány bezárásához nyomja meg a 
fém gombot, és hajtsa össze a lábát. 

Ábra. B - A fa összeállítása * A fenyőfa elektromos 
specifikációja (Csak beltéri 
használatra) 
 Bemenet: AC 110-240V ~ 50 / 
60Hz Kimenet: DC 29V 2A 

A fa teteje 

Ne kezelje a 
belső 
részeket 

Nyissa ki 
a 
védősapk
át 

1 Rész 
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GROW & STOW ™ FENYŐFÁJÁNAK MŰKÖDÉSE 
A Grow & Stow ™ a mellékelt pedállal vagy a távirányítóval működtethető. 

 
A LÁBPEDÁL MŰKÖDTETÉSE 

1. A BIZTONSÁGI MEGÁLLÁS GOMBOT NYOMJA BE A POZÍCIÓ BEINDITÁSA ÉRDEKÉBEN 

2. A NÖVEKEDÉS FUNKCIÓJÁNAK INDÍTÁSÁHOZ NYOMJA MEG A FA LOGÓ GOMBOT 

• Bármikor nyomja meg ezt a gombot a magasság szabályozásához és a Növekvés, Szünet vagy Tárolás funkció 

közötti váltáshoz. 

3. 3. NYOMJA MEG A FÉNY GOMBOT, hogy be- és kikapcsolja a fényeket, és szabályozza az izzók hatását 

•  * Csak azokra a fákra vonatkozik, amelyek LED-izzókkal változtatják a színüket. 

4.   FONTOS: Állítsa a LOCK kapcsolót a POZÍCIÓ ZÁRÁSÁRA 

o Megakadályozza a fa véletlenszerű tárolását, ha teljesen díszített. 

o Zárt helyzetben sem a pedál, sem a távirányító nem lesz képes a fa növelésére vagy tárolására. 

 A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDTETÉSE 

1. HELYEZZ KÉT AAA AKKUMULÁTORT (NEM TARTALMAZNAK) az elemrekeszbe 

• TIPP - Győződjön meg arról, hogy a pedálon található biztonsági retesz kapcsoló nyitott helyzetben van. 

2.  A NÖVEKEDÉSI FUNKCIÓ ELKEZDÉSÉHEZ NYOMJA MEG A FEL GOMBOT 

• Nyomja meg újra a Növekedés leállításához és a kívánt fa magasságban való szüneteltetéshez 

3. A TÁROLÁSI FUNKCIÓ INDÍTÁSÁHOZ NYOMJA MEG A LE GOMBOT 

4. A FÉNY BE- / KIKAPCSOLÁSÁHOZ NYOMJA MEG A FÉNY GOMBOT ÉS ELLENŐRIZZE A FÉNYEK 

HATÁSAIT 

• * Csak azokra a fákra vonatkozik, amelyek LED-es izzókkal változtatják a színüket. 

5. IFONTOS: Állítsa a LOCK kapcsolót a POZÍCIÓ ZÁRÁSÁRA 

• Megakadályozza a fa véletlenszerű tárolását, ha teljesen díszített. 

• Zárt helyzetben sem a pedál, sem a távirányító nem lesz képes a fa nevelésére vagy tárolására. 

GROW & STOW ™ FÁJÁNAK ALAKÍTÁSA  
Az Ön Grow & Stow ™ fája hegyes Simple Shape ™ memóriakábelekkel készült, amelyeket már a gyárban előre 

konfiguráltak. A tengely első összeszerelésekor azonban minimális kontúrra lesz szükség a szállítás közbeni 

összenyomás miatt. A jövőben a fa megtartja az előző szezon alakjának nagy részét. 

 

GROW & STOW ™ FÁJÁNAK TÁROLÁSA 
1. Állítsa be a BIZTONSÁGI ZÁRKAPCSOLÓT A POZÍCIÓ KIKAPCSOLÁSÁHOZ 

2. A TÁROLÁSI FUNKCIÓ MŰKÖDÉSÉHEZ HASZNÁLJA A TÁVIRÁNYÍTÓT VAGY A LÁBPEDÁLT 

• A tárolási funkció használata előtt feltétlenül távolítsa el az összes díszt. 

3. CSATLAKOZTASSA KI A FÁT, ÉS Tegye az összes tartozékot az Alkatrészes Táskába 

4. Távolítsa el a fa csúcsát, és tegye a csúcs alkatrész táskába  

5. Zárja le a védőburkolatot  

6. Hűvös, száraz és napfény mentes helyen tárolandó 

• Ha fáját túlzott hőnek vagy nedvességnek teszi ki, károsíthatja azt. 

. 

A lábpedál  

működtetése 
Vezérlógomb Biztonsági  

Növekvés / Szünet/  megállás  
Tárolás  

Világítás 
funkció 
vezérlő 
gomb 

Távoli LED kijelző 

 

 

 
(Fel és Stop)

 
(Le és szünet) 

 

Receptor telecomandă 
Távirányító 

Távoli rekesz és 
elemtartó fedele 
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HOGYAN KELL HASZNÁLNI A DUAL SZÍNFÉNY VEZÉRLŐT 
Nyomja meg a választógombot a „Két színű fényvezérlőn” a következők 

közül: 

1. TISZTA ÁLLÓ 

2. MULTI ÁLLÓ 

3. TISZTA MULTI KÖVETŐ 

 
 

 
Távirányító 

 

Lábpedál 
működése 

FIGYELMEZTETÉS 
1. Csak a termékhez kapott hálózati adaptert használja, más adapter használata károsíthatja az izzókat és tűz-

, áram- vagy áramütésveszélyt okozhat. 

 2. Csak akkor csatlakoztassa a rendszert az áramforráshoz, ha az a csomagban van, kivéve, ha a csomagot 

bemutató célokra alakították át. 

 3. A világítási rendszert használat közben rögzített helyre kell szerelni, és ezzel megakadályozható a váratlan 

terhelés. Az egyes támaszpontok közötti távolság NEM lehet nagyobb, mint 0,5 m. 

 4. Ne csatlakoztassa villamosan ezt a berendezést egy másik telepítéshez. 

 5. A berendezés rugalmas külső kábelét nem lehet kicserélni; ha a kábel megsérült, a világítótestet már nem 

lehet használni.  

6. Nem cserélhető LED izzókat használnak. 

 7. Csak a LED-telepítéshez mellékelt LED-generátort használja.  

8. A lámpatest fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpatestet 

kicserélik.  

9. Az összekapcsolás csak a mellékelt csatlakozókkal lehetséges. A nyitott végeket használat előtt le kell zárni 

 
 
 
 
 

Az elektromos és elektronikus berendezések élettartama végén történő ártalmatlanítása (alkalmazandó az Európai Unió 

tagállamaiban és a szelektív hulladékgyűjtő rendszert működtető más európai országokban). Ez a szimbólum, amely a 

termékre vagy annak csomagolására vonatkozik, azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 

elhelyezni. A terméket újrahasznosítás és ártalmatlanítás céljából egy elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre 

kell szállítani. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával támogatja a környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzését. Az anyagok újrahasznosítása támogatja természeti 

erőforrásaink megőrzését. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a 

helyi vagy a települési hulladékkezelő központtal vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. Az elektromos 

termékekből származó hulladékot nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, használjon szelektív 

hulladékgyűjtőt. Az elérhető begyűjtési rendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon kormányához vagy helyi 

tanácsához. 

Használati és gondozási utasítások 
1. Használat vagy újrafelhasználás előtt gondosan ellenőrizze a terméket. Dobja el azokat a termékeket, amelyeken levágódott, sérült 
vagy kopott huzal vagy kábelszigetelés, repedések vannak az izzótartókban vagy házakban, gyenge csatlakozások vagy szabadon álló 
rézhuzal. 

2. A termék tárolásakor óvatosan távolítsa el a terméket a helyéről, beleértve a fákat, ágakat vagy perselyeket is, hogy elkerülje a termék 
vezetőire, csatlakozóira és vezetékeire gyakorolt indokolatlan nyomást vagy erőt. 

3. Tartsa gyermekektől és háziállatoktól elzárva. 

FIGYELEM: 
 

A minimális tűz- és áramütés veszélye érdekében 

1) Ne helyezze ezeket az égőket olyan fákra, amelyek tűkből, levelekből és / vagy ágakból állnak, amelyeket teljesen vagy 

részben fém borít. 

2) Győződjön meg arról, hogy az összes kábel megfelelően van-e felszerelve, hogy az idő múlásával bekövetkező véletlen 

vágás vagy megerőltetés ne károsítsa őket.

Világítás funkció 
vezérlő gomb 
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A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA: 
A távirányító csak a vezetékes vezérlőhöz használható: 

(1) Távolítsa el az akkumulátor fedelét a távirányító hátuljáról, TELEPítse be a KÉT AAA / UM4 / LR03 

AKKUMULÁTort (NEM TARTALMAZNAK), JELENLEG AZ AKKUMULÁTOR TERÜLETÉN 

FELTÜNTETETTEK. VIGYÁZZA AZ AKKUMULÁTOROK (+) ÉS (-) FEJÉNEK BEÁLLÍTÁSÁT. 

(2) A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSÁHOZ NYOMJA MEG A GOMBOT, Lásd: „HOGYAN 

KELL HASZNÁLNI A DUAL SZÍNFÉNY VEZÉRLŐT”. 

(3) AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJÉHOZ NYISSA KI AZ AKKUMULÁTOR RÉSZÉT EGY ÉRMÉVEL. 

Cserélje ki két AAA / UM4 / LR03 elemet. 

(4) MEGFELELŐEN UJRAHASZNOSITSA AZ ELEMEKET. FONTOS A HELYI HULLADÉK-

FELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK BETARTÁSA. 

(5) Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorokat helyesen telepítsék a polaritás nézőpontjától (+ és -). 

(6) MINDIG CSERÉLJE KI EGYSZERRRE AZ AKKUMULÁTOROKAT, VIGYÁZZON, HOGY NE 

KEVERJE A RÉGI AKKUMULÁTOROKAT ÚJ VAGY MÁS TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROKKAL. 

 
 

 

 
 

  

 
FIGYELEM 

Fedél 

• FIGYELEM: KIS ALKATRÉSZEK, GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓAK 

• Ne tegye ki az izzót nedvességnek. 

• Ne keverje a régi elemeket újakkal. 

• Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink), lítium vagy újratölthető (NiCd, NiMH vagy más) elemeket. 

• Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használják őket, vagy ha kimerültek. 

• A használt elemeket újrahasznosítsa megfelelően. 

• A távirányítóhoz csak AAA méretű elemeket (UM4 / LR03) használjon. 

• Az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elem érintkezőket. 

  • NE dobja ki az elemeket. Az akkumulátorok felrobbanhatnak vagy áramolhatnak. 

 


