
 

KOCKA ÚSZÓ LÁMPÁS 
 

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

 
 

• Bontsa ki a lámpást a műanyag csomagolásból. Vegye ki a mécsest és a nedvszívó tasakot is a lámpás 
csomagolásából. A nedvszívó tasakot helyezze hulladékgyűjtőbe. Gyermekek kezébe nem kerülhet! Óvatosan 
bontsa ki a csomagot, a lámpás papír vagy egyéb részei ne sérüljenek meg, mert működésképtelenné 
válhatnak. 
 
•Helyezze a lámpást egyenletes felületre a négyzet alakú úszó felülettel lefelé, majd hajtogassa szét a lámpás 
oldalait az éleken lévő arany színű fémszalag meghajlításával. Törekedjen a tökéletes kockaforma elérésére. 
Tegye a lámpást a végleges helyére, helyezze a mellékelt teamécsest a virág közepére, győződjön meg róla, 
hogy a mécses lángja az oldalakat nem érheti el, majd gyújtsa meg a mécsest. A lámpás 30-60 percig világítani 
fog. Ha a lámpást vízfelületen kívánja használni, javasolt a mécses rögzítése valamilyen ragasztóval (nem 
tartozéka a csomagnak), hogy vízre helyezéskor a mécses ne csúszhasson el a helyéről. Figyeljen rá, hogy olyan 
vízfelületen használja, ahol éghető anyag közelébe nem sodródhat (száraz nádas). Ezt követően meg kell várni 
míg a mécses kialszik és a lámpásban a teamécses burkolata lehűl. A mécsest bármikor elolthatja, ugyanúgy 
ahogy a normál teamécsest. 
 
• Ne használja az égi lámpást tűz- és robbanásveszélyes környezetben illetve ezek 2 km-es körzetében 
(benzinkút, szárazság idején, mezőkön, erdők közelében, magas feszültségű villanyvezetékek, nagy 
embertömegeket vonzó rendezvények helyszínén, házak, sűrűn lakott és beépült városrészek vagy fák 
környezetében). A lámpást felnőttek használhatják. A lámpást teljes szélcsendben, vagy enyhe légmozgás 
esetén használható. Erről könnyen meggyőződhet, ha megfigyeli a fák leveleinek mozgását. Ha a levelek nem, 
vagy csak egy kicsit mozognak, használhatja a lámpást. Ennél erősebb szellőnél a lámpást TILOS használni. Az 
erősebb szél elfújhatja a lámpást, mely tűzkárt vagy sérülést okozhat. Könnyű szél esetén is határozza meg a 
szél irányát, és csak akkor használja fel, ha a lámpás tüzet vagy más tűz- illetve egyéb károkat nem okozhat.  
 
• A saját és mások biztonsága érdekében, a következő biztonsági előírásokat kell betartani a KOCKA ÚSZÓ 
LÁMPÁS használata során. Kültéri és beltéri használatra. 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.   
 
• Az úszó lámpás használatáért a használó felel. Saját és mások testi épségének és a vagyonbiztonság 
érdekében, tartsa be a használati utasításban foglaltakat és a területileg és adott időben hatályos 
jogszabályokat. 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, fémfóliából és környezetbarát anyagokból készült. A termék 

teljes egészében elbomlik a természetben. 
 
 

~   www.egilampas.hu   ~ 

 
 
Termék neve: KOCKA ÚSZÓ LÁMPÁS – Úszó, Szerencsehozó, Jókívánság Lámpás, Dekorációs termék ~ 
Forgalmazó: Dobos András EV., 1087., Budapest, Berzsenyi u. 2/b. ~ Származási hely: EU ~ A csomag 1 db 
lámpást és 1 db mécsest tartalmaz ~ Anyaga: Impregnált és tűzállóvá tett papír, fémfólia, kartonpapír, 
teamécses. Csomagolása műanyag. ~ 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.    


