MANUAL
Juletre
UTEN LYS

Gratulerer med ditt nye juletre.

Følg disse anvisningene for å sette opp juletreet som vi
tror du vil få glede av i mange år fremover.
MONTERING
Figur 1:
• Juletreet består av tre deler og en juletrefot i metall. Alle delene monteres sammen som vist
på figuren. Pass på at treet sitter godt fast i juletrefoten og finjuster om nødvendig de tre skruene
dersom treet ikke står rett.
Figur 2:
• De to nederste delene har hengslede grener.Granbaret på hver gren kan bøyes om nødvendig
for å få mer fylde på treet. Bøy ut granbaret i et ”stjernemønster” som vist på figuren.
Resultatet blir ett tett og pent tre.
Figur 3:
• Den øverste delen har grener som bøyes ut for å få fylde. Start på nederste gren og jobb deg
oppover til du har fått ønsket resultat.

ADVARSEL!
• Dette treet må kun benyttes innendørs.
• Produktet må ikke utsettes for sterk varme eller åpen flamme.
• Dersom produktet blir skadet, må det ikke lenger benyttes, og skal destrueres på forsvarlig vis.
• Dette er et juletre, - og ikke en leke for barn. La aldri barn være alene med produktet, eller
emballasje, - da lek og feil bruk kan være forbundet med stor fare for barnets liv og helse.
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Ta vare på denne brukerveiledningen for senere referanse.
La alltid manualen følge eier av dette produktet.

FORBRUKERKONTAKT
Nordic Season Products AS
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no
Ved eventuell reklamasjon på produktet, skal kjøpsbevis og ordrenummer* vedlegges.

*Ordrenummer finnes over strekkoden på esken treet kom i.
Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.
Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.
Du vil alltid finne den nyeste manualen på www.nordicseason.no.

