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ЛЕТЯЩ ФЕНЕР „ПОЖЕЛАЙ СИ НЕЩО”

Инструкции за употреба и безопасност
Не използвайте продукта преди да сте се прочели напълно тези инструкции!
Преди да започнете:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Употребата на продукта изисква двама души. Не се опитвайте да запалите фенера сам/а!
Не го използвайте при вятър! Допустима е употребата само при тихо време и лек бриз.
Този продукт не е играчка и не бива да се ползва от лица под 16 години!
Използвайте продукта само на открити пространства – далеч от сгради, дървета и др.!
В никакъв случай не използвайте до горими предмети и площи (гори, насаждения и др.) –
особено в период на продължително засушаване!
Не използвайте в близост до летища, пилони, далекопроводи, кабели и др.!
Подгответе си за случай на нужда пожарогасител или поне кофа вода!
Не добавяйте тежести и други предмети към летящия фенер!
Не употребявайте този продукт под въздействието на алкохол и/или др. опиати!
Не пушете в непосредствена близост до летящия фенер!
Не използвайте пробити, скъсани или повредени по друг начин летящи фенери!
Бъдете внимателни и разумни! Сигурността преди всичко, за да си остане Вашия празник
такъв!

Подготовка:
•
•

Извадете внимателно фенерът от опаковката и го разгънете върху равна повърхност!
Горивната плочка трябва да бъде здраво и сигурно закрепена в центъра на преплитащите
се въжета!

Пускането на летящия фенер:
•
•
•
•

•

В случай на лек бриз, проверете посоката му и се убедете, че фенерът няма да полети към
заграждения или други препятствия!
Повдигнете фенера за горната част така, че в долният му край да остане бамбуковия
обръч и целият фенер да се напълни с въздух!
Докато единият от Вас държи така фенерът във въздуха, някой друг следва да запали
горивната плочка от четирите и страни.
Продължавайте да държите фенерът, докато се изпълни с горещ въздух – около 30-40
секунди! Когато почувствате, че вече се крепи във въздуха сам, прехвърлете Вашата
опора от горния край на фенера към бамбуковия обръч от долната му страна!
Когато летящият фенер започне да се издига, освободете го от Вашата опора, пожелайте
си нещо и се наслаждавайте на полета му!

В Тайланд, където летящи фенери се използват най-често и по всевъзможни празнични поводи,
има поверие, че с летящите фенери във въздуха се изпращат надалеч проблемите и грижите.
Дано това поверие проработи и при Вас!

