
HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Biztonsági előírások 
FONTOS! OLVASSA EL AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT MIELŐTT HASZNÁLNÁ A TERMÉKET! 

 
A terméket a biztonságos felhasználásához két felnőtt jelenléte szükséges. Egyikük a 
lámpást tartja, míg másik a mécsest gyújtja majd meg. 
• Bontsa ki a lámpást a műanyag csomagolásból. Vegye ki a mécsest a lámpás 
csomagolásából és bontsa ki a műanyag csomagolásból. Óvatosan bontsa ki a csomagot, 
a lámpás papír vagy egyéb részei ne sérüljenek meg, mert működésképtelenné 
válhatnak. 
• Hajtogassa szét a lámpást a hajtások mentén. Fogja meg két kézzel az alsó keményebb 
résznél, majd jobbra-balra mozgatva töltse meg a lámpást levegővel. Csinálja ezt addig, 
míg a lámpás papírteste csaknem teljesen felveszi a megfelelő formát és a papír kisimul. 
Ha egyedül nem boldogulna, kérje valaki segítségét. A lámpást a szakszerű és gondos 
felhasználás érdekében a csomagolásban mellékelt dróttal egy stabil tereptárgyhoz kell 
erősíteni, hogy ne repülhessen el. A drót egyik végét a mécses rögzítési helyéhez, míg a 
másikat egy tűzálló tereptárgyhoz szükséges rögzíteni a biztonságos üzemeltetés 
érdekében. Az előzőleg kibontott mécsest helyezze a két felhajtott drót fülre, ami a 
mécses alsó gyűrűjén keresztben kifeszített dróthuzalokon található. A mécsesnek fel 
kell feküdnie a drótókra, a kis dróthurkokat ráhajtva pedig stabilan kell állnia. A 
visszahajtott hurkok a mécses leesését akadályozzák meg. A mécses 5 m-es sugarú 
körében ne legyen éghető vagy egyéb tárgy, állatok vagy személyek. 
• Mielőtt az égi lámpás mécsesét meggyújtja, győződjön meg róla, hogy a lámpás 
teljesen szét lett e hajtogatva. Ne használja az égi lámpást tűz- és robbanásveszélyes 
környezetben illetve ezek 2 km-es körzetében (benzinkút, szárasság idején, mezőkön, 
erdők közelében,  magasfeszültségű villanyvezetékek, nagy embertömegeket vonzó 
rendezvények helyszínén, házak, sűrűn lakott és beépült városrészek vagy fák 
környezetében). A lámpást felnőttek használhatják. Az égi lámpást teljes szélcsendben, 
vagy enyhe légmozgás esetén engedhető fel. Erről könnyen meggyőződhet, ha 
megfigyeli a fák leveleinek mozgását. Ha a levelek nem, vagy csak egy kicsit mozognak, 
felengedheti a lámpást. Ennél erősebb szellőnél a lámpást TILOS használni. Az erősebb 
szél elterelheti a lámpást, mely tűzkárt vagy sérülést okozhat. Könnyű szél esetén is 

határozza meg a szél irányát, és csak akkor engedje fel, ha a repülése útvonalában nincsenek akadályok, illetve 
erdőtüzet vagy más tűz- illetve egyéb károkat nem okozhat. Ügyeljen rá, hogy egyes helyeken, mint repülőterek 
környéke. Nemzetközi repülőtér 50 km, éjszaka is használatos repülőterek 15 km sugarú körzetében, illetve 
ellenőrzött légtérben használni nem lehet. Amennyiben nem biztos benne, hogy van-e a közelben repülőtér, kérdezze 
meg az illetékes hatóságtól. Ez minden esetben a használó kötelessége és felelőssége. 
• Ha ezzel megvan, tartsa a lámpást függőlegesen, majd gyújtsa meg az alsó rész közepén található, fémhuzalokra 
függesztett mécsest. Vigyázzon, hogy a lámpás függőlegesen álljon. A mécses 10-20 mp alatt lángra kap. 
• Tartsa a lámpást két kézzel függőlegesen kb. 30-60 másodpercig, hogy a lámpásban lévő levegő felmelegedhessen, 
az aljánál fogva.  
• A lámpás kis idő elteltével húzni/emelkedni kezd. Ekkor nyugodtam elengedheti, a lámpás felszáll a magasba, 
amennyire a biztonsági drót engedi. Ezt követően meg kell várni míg a mécses kialszik és a lámpásban a levegő lehűl 
és leereszkedik. 
• A saját és mások biztonsága érdekében, a következő biztonsági előírásokat kell betartani az ÉGI LÁMPÁS használata 
során. Kizárólag kültéri használatra. Ne használja esős és szeles napokon. Csak megfelelő biztonsági távolságban 
szabad használni tűzveszélyes helyektől. Csak ép terméket használjon, sérült, szakadt terméket tilos felhasználni, 
mivel veszélyt jelenthet a használóra és környezetére. Tilos olyan helyen használni ahol jelzésként értelmezhetik vagy 
használata negatív hatással járhat. Legyen kéznél oltóvíz amennyiben szükség lenne rá. Tűzveszélyes ruhákban ne 
használja. Használatakor speciális tűzálló kesztyű használata indokolt lehet. Csak felnőttek használhatják. Tárolása 
száraz helyen történhet. Az üzemelő lámpást tilos magára hagyni. A használat során be kell tartani a 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet ide vonatkozó előírásait.  
• Az égi lámpás használatáért a használó felel. Saját és mások testi épségének és a vagyonbiztonság érdekében, 
tartsa be a használati utasításban foglaltakat. Ittas személyek nem használhatják fel! Nem játékszer, a műanyag 
zacskók és apró alkatrészek, gyermekek szervezetébe kerülve egészség károsodást okozhatnak. TILOS a papírlámpást 
tűzgyújtási tilalom idején vagy természetvédelmi területen felhasználni. Amennyiben bármely felhasználási utasítás 
teljesülésében nem biztos, ne használja a terméket! 
 

A termék tűzállóvá tett impregnált papírból és környezetbarát anyagokból készült. A termék teljes egészében 
elbomlik a természetben. 
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Termék neve: ÉGILÁMPÁS - Repülő, Szerencsehozó, Jókívánság Lámpás, rizspapír hőlégballon, dekorációs termék ~ 
Forgalmazó: Dobos András EV., 1087., Budapest, Berzsenyi u. 2/b. ~ Származási hely: EU ~ A csomag 1 db lámpást, 1 db 
mécsest és 1 db biztonsági fémszálat tartalmaz ~ Anyaga: Impregnált és tűzállóvá tett rizspapír, fémhuzal, bambusz, viasz, 
papír. Csomagolása műanyag és papír. ~ Minőségét száraz, hűvös, napfénytől védett helyen korlátlan ideig megőrzi. ~ 
Egyszeri felhasználásra. ~ Újrahasználni TILOS! Sérült terméket felhasználni TILOS! ~ A terméket kizárólag a használati 
utasításban foglaltak szerint szabad felhasználni! ~ A felhasznált terméket háztartási hulladékgyűjtő edénybe lehet helyezni. 
A termék használatából eredő sérülésekért és károkért a forgalmazó felelősséget nem vállal.   


