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ХАРТИЕНИ ФЕНЕРИ
Описание и начин на употреба
Тези фенери са изработени от специална трудно запалима хартия, отговаряща на стандарт DIN
53438-2: K1. Предназначени са за многократна употреба както в закрити пространства, така и
навън.
1. Разтворете внимателно напълно фенерите и насипете на дъното им на височина от
минимум 1 см пясък, пръст или друг негорим пълнеж, с което ще ги предпазите от
издухване от вятър, неволно бутване и други нежелани събития.
2. Запалете и поставете в тях по една чаена или светодиодна свещ!

Условия за безопасност
•
•
•
•
•
•

Поставяйте винаги хартиените фенери върху равни, хоризонтални и негорими
повърхности!
Запалвайте не повече от една чаена свещ или свещ в стъклена чашка на хартиен фенер,
като я ценрирате в средата му!
Не оставяйте хартиените фенери със запалени свещи в тях без надзор и ги пазете от деца,
домашни любимци, както и от опасна близост с леснозапалими предмети!
Регулярно проветрявайте помещението, в което ползвате хартиени фенери със запалени
(чаени) свещи в тях!
Не пренасяйте и движете хартиените фенери, докато в тях има запалени свещи или още
неизстинали такива!
За безопасно използване на хартиените фенери е нужно да прочетете тези инструкции и
стриктно да ги спазвате.

Полезни съвети
-

Не оставяйте хартиените фенери на мокро или влажно място! Така ще ги имате за подълго и ще може да ги ползвате многократно.
Ако поставите хартиените фенери пред огледало или отразяваща стъклена повърхност,
ще засилите техния визуален ефект.
Върху хартиените фенери може да напишите Вашите (по)желания и/или да нарисувате
нещо.
Насипете 2-3 см пясък или друг негорим пълнеж във фенерите! Така те ще бъдат постабилни, а и свещта ще осветява стените на фенерите по-пълно и равномерно.
Хартиените фенери създават уникална романтична атмосфера. Изненадайте приятно
любим човек!
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