
NL Gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de kunstmatige kerstboom 

Geachte klant, bedankt voor uw aankoop van ons product. Lees de volgende instructies zorgvuldig en 
volg ze op om een verkeerd gebruik of beschadiging van het product te voorkomen. Bewaar de 
gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. 

Beschrijving 

• De boom is gemaakt van gloeidraad en PVC of PE materiaal. 
• Bestaat uit 1,2 of 3 delen, afhankelijk van de totale grootte.  
• De plastic standaard bevat 3 of 4 poten, grotere bomen kunnen een metalen standaard hebben.  

 
Montering instructies 
 

1. Eerst pakt u de boom uit de doos en leg alle onderdelen op de grond. 
2. Draai het grootste gedeelte van de boom om en steek het in het ronde plastic midden van 

de poot van de standaard en steek het in voorbestemde gat, zo diep mogelijk. Draai hierna 
de boom om de plaats de standaard op de grond. 

3. Spreid de takken uit en start altijd vanaf de onderkant. Door het paraplu-systeem zullen 
alle takken op hun plek vallen of kunt u het zachtjes naar beneden trekken. Om het 
expansiesysteem te laten werken, dient u de takken handmatig in een positie van 90° te 
buigen.  

4. Als de boom uit verschillende delen bestaat, kunt u het tweede deel op het eerste deel 
plaatsen, hierna de takken opnieuw uitvouwen en mocht er ook een derde deel zijn, dit 
op dezelfde manier bevestigen als bij deel één.  

5. Besteed de meeste tijd aan het uitvouwen en schikken van de takken. Modelleer het 
midden altijd naar het uiteinde van de tak. Bij nieuwe en kleinere bomen kunnen de takken 
stug zijn, maar wees niet bang om wat meer kracht te gebruiken.  

6. Probeer de takken altijd naar de andere kant uit te spreiden, zodat ze niet allemaal op 
één rij staan. Spreid de laatste rij takken aan een tak altijd uit tot een ster, zodat de boom 
een volle vorm en rijkere uitstraling krijgt.  

Waarschuwing 
 

1. De bomen zijn alleen voor gebruik binnenshuis. 
2. Het in elkaar zetten en uit elkaar halen van de boom is niet bedoeld voor kinderen. 
3. Wees extra voorzichtig met de omgang van de boom om krassen/verwondingen door het 

draad te voorkomen - wij raden u aan beschermende handschoenen te gebruiken (worden 
niet meegeleverd).  

4. Stel de boom niet bloot aan open vuur, zoals kaarsen of vonken. 
5. Het is gebruikelijk voor versier bomen dat de verpakking veel extra versiering met zich 

meebrengt vanuit het productieproces - dit is geen defect.  
6. Laat kinderen of dieren niet aan de boom met imitatie sneeuw likken of proeven. 
7. Voor het geval u de boom op een verwarmde vloer wilt plaatsen, raden we aan om een 

metalen standaard aan te schaffen.  

Opslag 
 

1. Verwijder alle versieringen van de kerstboom, ook de haakjes. Zo voorkomt u 
onaangename verwondingen bij de latere installatie. 

2. Maak het alleen schoon met een stofdoek of een natte doek. 
3. Demonteer de boom altijd van bovenaf. Duw voorzichtig de takken terug naar de 

middelste tak en vervolgens de takken naar de stam, waarbij u het hele deel van de 
boom naar boven trekt. Ga op dezelfde manier verder voor de andere delen. 

4. Leg de boom voorzichtig terug in de doos of in het voorbereide zak/plastic. 
5. Bewaar de boom op een droge plaats, buiten direct zonlicht. Niet blootstellen aan hoge 

temperaturen, want dan kunnen de naalden vervormd raken. 
6. Wij raden aan witte bomen en bomen met imitatie sneeuw in een kartonnen doos te 

bewaren - langdurige blootstelling aan UV-straling kan de tint van het wit veranderen. 


