BRUKER MANUAL

SuperGrip™
Juletrefot
Super Grip er veldig lett å bruke. Ved å følge
retningslinjene nedenfor, får du en problemfri Jul
med juletreet ditt.
Super Grip juletrefoten kan brukes til trær som er opptil
2,3 meter høye, og som har en stamme diameter
nederst fra 4 – 11 cm
Juletrefoten er kun for innendørs bruk. Plassering av
treet og bruken av juletrefoten må kun utføres av
voksne.

Før treet ned i juletrefoten til det er rett over messing
spissen som er plassert i bunnen av vannbeholderen.
Rett treet slik at det står bent. Løft treet opp 3 – 4 cm
Press så treet med kraft ned i Super Grip juletrefoten
slik at spissen går inn i trestammen.
Fyll så opp vannbeholderen. Tanken tar opp til 1,2 l
med vann. Etterfyll regelmessig slik at treet holder seg
gjennom hele Julen.
NB! Stopp vanningen 5 mm før kanten.
Etter Jul er det meget enkelt å ta treet ut av foten. Hold
treet med den ene hånden samtidig som du holder
juletrefoten stødig med den ene foten.
(Se illustrasjonen). Drei treet mot venstre slik som pilen
viser (mot OPEN). Dette vil løse fjørholderene fra treet.
Nå kan du løfte treet rett opp av juletrefoten.
Vask juletrefoten med et skånsomt regjøringsmiddel.

Juletreet må være skåret bent av (90o ) og de nederste
20 cm av stammen må være fri for grener før treet
plasseres i juletrefoten.

VIKTIG: Ikke gå fra brennende lys på treet.

La juletrefoten stå på et beskyttende underlag.

For illustrasjoner, vennligst se forsiden.

Før du setter treet ned i foten, må du sjekke at feste
anordningen står i START posisjon, som vist på
illustrasjonen.
Det er montert beskyttelse på fjørholderene for å unngå
eventuelle skader fra de skarpe kantene på fjørene.
Denne beskyttelsen må fjernes før juletrefoten tas i bruk.
Dersom feste anordningen ikke står i START posisjonen,
må fjærholderene bøyes innover og dreies mot høyre
sammen med den bevegelige ringen (som de er festet
til) til de når START posisjonen. For å unngå skade, må
du bare ta i plast delen av fjørholderene.

Garantien oppheves dersom brukerveiledningen
ovenfor ikke blir fulgt.

