
 

 

 

 

 

1) Stav stojánku pro vánoční stromeček při dodání 

Dodává se v uzavřeném stavu s nožní pákou v pevné poloze (viz obrázek 1). 

 

2) Otevření stojánku pro vánoční stromeček 

K otevření stojánku pro vánoční stromeček posuňte zarážku pojistky páky do polohy  (otevřeno) směrem 

nahoru (se zeleným označením) (viz obrázek 2). 

 

3) Uvolnění svěrného zařízení 

Zatlačte nožní páku špičkou nohy v tlakovém bodě směrem nahoru! (viz obrázek 3). 

Nesahejte rukama do svěrného zařízení, protože upínací čelisti jsou při rozevírání ovládané pružinou.  

 

4) Vložení stromečku  

Upravte polohu stromečku v jeho stojánku tak, aby v něm byl uprostřed, aby stál rovně a aby byl 

v rovnováze (obrázek 4).   

Kmen musí být pevně upevněný na trnu ve stojánku pro vánoční stromeček. 

 

5) Uzavření stojánku pro vánoční stromeček  

Sešlápněte nožní páku tak, aby 4 čelisti svěrného zařízení stromeček pevně obemkly (obrázek 5). 

Pak stromečkem mírně zatřeste, abyste zkontrolovali bezpečné a spolehlivé uzavření, a v případě 

potřeby upnutí zopakujte. 

 

6) Zajištění stojánku pro vánoční stromeček  

Jakmile je kmen sevřený v pevné poloze, posuňte zarážku pojistky páky do polohy „Zu (uzavřeno)“ 

směrem dolů (s červeným označením). 

 

7) Naplnění stojánku pro vánoční stromeček  

Naplňte stojánek pro vánoční stromeček vodou, při dosažení červeného ukazatele (Max) na indikaci výše 

hladiny naplnění vodou je stojánek pro vánoční stromeček zcela plný, nepřilévejte již další vodu, protože 

by jinak vytékala ven. Naplnění stojánku vodou proveďte teprve po postavení stromečku. 

 

8) Vyprázdnění stojánku pro vánoční stromeček  

Vyjměte ukazatel výše hladiny naplnění vodou ven, vytáhněte ho z tělesa stojánku. Tímto otvorem 

můžete stojánek pro vánoční stromeček vyprázdnit bez problémů. 

 

9) Ošetřování a údržba 

Po použití stojánek pro vánoční stromeček vysušte a kovové části lehce namažte olejem, uložte ho 

v suchu. Před opětovným použitím zkontrolujte lanko a pohyblivé díly, zda jsou pevné, zda nevykazují 

praskliny, atd. 

 

Všeobecné bezpe čnostní pokyny  
 

1. Používejte stojánek pro vánoční stromeček pouze v souladu s návodem k obsluze a ovládání 

a pouze k svěrnému upevnění vánočních stromečků ve vnitřním prostředí! (kmen 

stromečku před vložením seřízněte rovně) 

 

2. Při stavění musíte dávat pozor na to, aby jak stojánek pro vánoční stromeček, tak 

i stromeček samotný stály rovně a pevně. U stromečků, které vyrostly k jedné straně nebo 

které mají nadměrnou hmotnost, musíte dbát na vyvážené rozdělení hmotnosti stromečku! 

 

3. Nenechte děti, aby obsluhovaly stojánek pro vánoční stromeček! 

 

4. Stavte stromeček ještě bez ozdob! 

 

5. Stromeček s hořícími svíčkami nikdy nenechávejte bez dozoru! 

 

6. Na základě hrozícího nebezpečí zranění musíte zabránit tomu, abyste sahali rukou do 

svěrného zařízení! Nožní páku musíte ovládat pouze nohou! 

 

7. Pozor! Poškozené stojánky nesmíte dále používat. 

 

8. Výrobce ručí pouze za škody, které se vyskytnou následkem vadných materiálů nebo 

chybného zpracování stojánku pro vánoční stromeček. Chyby a závady následkem 

neodborné manipulace jsou ze záruky vyloučené. 

 

9. Pokud kupující na stojánku pro vánoční stromeček provede konstrukční úpravy a změny 

nebo pokud se vyskytnou škody způsobené neodbornou manipulací nebo čištěním 

(kyseliny, čisticí prostředky nebo chemická čistidla), je jakékoli ručení ze strany výrobce 

vyloučené. 

 

10. Náhodně vzniklé škody nebo škody následkem vlastního zavinění způsobené kupujícím se 

nenahrazují! 

 

11. Při uvolňování stromečku musíte dát pozor na to, aby se nemohl převrátit.  

 
POZOR! 

Vodu nalévejte teprve po usazení stromečku a naplňte ji pouze ke značce 

maximální výše. Při přeplnění vytéká voda ven a může případně způsobit 

škody. 

 

 


