MONTERINGSANVISNING
vid samtidig montering av
ljusgranen ” STAV-GRANEN, Modell 1 ” och
ljusstjärnan ” POLE STAR ”.
_________________________________________________________________________

1/ - Montera ihop toppstjärnan runt flaggstången enligt bifogad skiss. SE BILD 1.
Sätt på bifogade plaströr på Pinne 1 och 3 och karbinhakar på Pinne 2 och 4.
Fäst flagglinan i öglan på Pinne 4, men se till att flagglinan löper utanför Pinne 1.
2/ - Hissa därefter upp toppstjärnan och kontrollera att den vänder sig rätt så att
en av spetsarna pekar rakt uppåt när stjärnan är i topp.
Hala därefter åter ner stjärnan.
3/ - Montera förlängningskabeln (8 + 2 meter) på stjärnan, och låt den tills vidare
hänga löst.
4/ - Montera därefter kransen runt stången. Se till att spännbleck med hål hamnar neråt.
Vid behov använd bifogad extra gummipackning mellan krans och stång.
Dra ihop de två halvorna.
5/ - Lossa de sex bultarna som håller spännblecket och sätt in alla armarna
med klickfästet neråt. Dra åt.
6/ - Haka fast karbinhakarna på de 12 ljusslinorna i stjärnans 12 karbinhakar
(6 st på varje sida).
7/ - Montera ihop de 12 ljusslingorna i 2 st bifogade skruvkopplingspaket.
Para ihop varje ljusslinga med en valfri skruvkoppling som passar. SE BILD 2.
Observera att 2 kopplingar per paket inte ska användas.
8/ - Lägg ut de 12 ljusslingorna på marken så att varje slinga löper mellan två armar.
Hissa därefter upp hela slingpaketet.
9/ - Montera bifogade elastiska linor med krokar runt staglinorna i deras nederkant.
SE BILD 3.
OBS! Montera ej i elkabeln !
Spänn varje lina så att ljusslingan sträcks och haka i krokarna i befintliga hål i
armarnas i ytterändar.
10/ - Linda därefter toppstjärnans förlängningskabel flera varv ner runt stången.
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11/ - Koppla in de båda elkablarna med Trafo ( 1,8 meter) i de två ljusslingorna som
har en hankontakt i nederänden.
12/ - Slutligen, koppla in alla tre elkablarna i bifogat grenuttag och sätt på strömmen - och du har en vacker ljusgran som lyser upp i vintermörkret.

Bild 1

Bild 2

Lycka till !

Bild 3

