A kívánságlámpás használata

Használati útmutató
Használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati és biztonsági útmutatót!
Használat:
·
A lámpás felengedéséhez min. két ember (legalább 1 felnőtt) szükséges
·
Hajtogassa szét a lámpást. Győződjön meg arról, hogy minden oldala teljesen szét
van bontva!
·
A drótnál fogva mozgassa úgy, hogy megteljen levegővel.
·
A csomagban található kapszulát rögzítse a drót közepén található fülecskével.
(Ilyenkor a bambuszgyűrűnél fogva lefelé kell lógatni a lámpást. A kis fület szintén
lefelé kell hajtani, majd alulról – a lámpás belseje felől – rá kell húzni a kapszulát, és
a fület elhajtva kell rögzíteni.)
·
Óvatosan fordítsa meg a lámpást úgy, hogy a mécses a lámpás alján legyen.
·
Miközben az egyik ember a lámpás tetejét fogja, a másik gyújtsa meg a mécsest. (Ez
hosszabb időt is igénybe vehet, készítsen elő öngyújtót, vagy 4-5 db gyufát!)
·
Addig ne engedjék el a mécses tetejét, míg teljesen meg nem telik meleg levegővel, így
biztosan nem fog kigyulladni az oldala.
·
Ha már biztonságosan el lehet engedni fölül, megfoghatják mindketten a
bambuszgyűrűnél fogva.
·
A mécsesnek legalább 2-3 percig égnie kell ahhoz, hogy a lámpás felemelkedjen.
(Amikor kellőképp felmelegedett, olyan gyorsan száll fel a kezükből, hogy elengedés
után nem tudják elkapni. Ha könnyedén meg tudják újra fogni, tartsák még!!!)
·
A repülő lámpásban lévő speciális égő mérettől függően 6-12 percig ég, miután
kialszik, a lámpás lassan leereszkedik.
Biztonság:
·
A lámpás használata teljesen veszélytelen, ha betartják a használati utasításokat és
biztonsági szabályokat.
·
Mielőtt a repülő lámpás mécsesét meggyújtják, a lámpást teljesen szét kell
hajtogatni!
·
Ne használják a repülő lámpást tűz- és robbanásveszélyes környezetben, illetve ezek
közelében (benzinkút, magasfeszültségű villanyvezetékek közelében, sűrűn lakott
városrészek házai között, szárazság idején mezőkön, erdők közelében).
·
A repülő lampiont szeles időben nem szabad használni!
·
A repülő lampion használata nemzetközi repülőtér 50 km-es, éjszaka is használatos
repülőterek 15 km sugarú körzetében és ellenőrzött légtérben, illetve ha több mint 30
db lámpást engednek fel bárhol egy időben, legalább a felengedés előtt 8
munkanappal kötelesek bejelentést tenni az illetékes hatóság felé. Ez minden esetben
a használó kötelessége és felelőssége.
·
Ittas személyek a lámpást nem használhatják!
·
A repülő lámpás nem játékszer, a műanyag zacskók és apró alkatrészek gyermekek
szervezetébe kerülve egészségkárosodást okozhatnak!
A repülő lámpás használatáért kizárólag a felhasználó felel! Saját és más testi épségének,
valamint a vagyonbiztonság érdekében tartsa be a használati utasításban foglaltakat!
A kívánságlámpás egyszer használható! Természetes alapanyagai (rizspapír,
bambuszgyűrű, drót) révén nem terheli a környezetet. Néhány nap alatt lebomló,
környezetbarát termék.
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