Instrukcja Użytkowania

Bolsius dużo uwagi poświęca warunkom bezpieczeństwa. Używanie świec w nieprawidłowy sposób może być
niebezpieczne. Dlatego wszystkie produkty Bolsius posiadają instrukcję użytkowania w formie piktogramów
(zgodna z europejską normą 15494 „Świece – etykiety bezpieczeństwa na produktach i ostrzeżenia”).
Znaczenie poszczególnych piktogramów jest pokazane poniżej..

Generalny znak ostrzegawczy.

Nigdy nie przestawiać palącej się świecy.

Nigdy nie zostawiaj płonącej świecy bez nadzoru.

Nigdy nie wygaszać świecy wodą.
Woda możne spowodować rozpryśniecie się gorącej świecy.

Nigdy nie stawiać palących się świec na lub
w pobliżu łatwopalnych powierzchni czy materiałów.

Palić świece w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.
Dyfuzory stawiać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.

Zawsze używać ogniotrwały świecznik lub podstawkę.

Należy usunąć opakowanie przed użyciem.

Upewnij się, czy brzeg świecy nie jest zbyt wysoki.
Dociąć brzeg świecy o wysokości 1 cm.

Zawsze używać podgrzewacze w odpowiednich kominkach do
podgrzewania.
Podgrzewacze potrzebują tlen, aby palić się odpowiednio.

Używaj w odpowiednim naczyniu wypełnionym wodą.
Zawsze używać odpowiedni świecznik dla świec, które mogą mieć
płynna konsystencję podczas palenia.
Po użyciu należy wywietrzyć pomieszczenie.
Nie dotykaj, może być gorący.

Nie wdychać bezpośrednio dymu.
Nie palić w urządzeniu do podgrzewania.
Zachować odległość 10 cm między palącymi się świecami.
Tylko do użytku na zewnątrz.
Nigdy nie stawiać palących się świec w przeciągach,
w okolicy otwartego okna, drzwi lub kaloryfera.
Świece w przeciągach mogą kopcić i kapać.

Użyj / spal wkład wewnątrz szklanego pojemnika z pokrywką.

Nigdy nie stawiać palącej się świecy w pobliżu źródeł światła,
ciepła czy ognia. Zbyt blisko ustawione świece mogą kapać.
Niebezpieczeństwo poparzenia przez płynny wosk.

Zawsze stawiać świece prosto.
Pochylone świece mogą kopcić i kapać.

Aby uniknąć rozpryśniecia sie świecy - nie dodawać wody
ani olejków do świecy.

Przed zapaleniem dociąć knot na wysokość 1 cm.
Nie można spożywać.
Odradzamy zdmuchiwania świecy. Może to spowodować rozpryśnięcie się świecy.
Zawsze wygaszać świece specjalnym kapturkiem.

Nigdy nie zostawiać zapalonej zapałki lub innych materiałów
na górze świecy. Może to spowodować powstanie drugiego płomienia
i świeca może się źle palić, kapać czy kopcić.

Przechowywać w pozycji stojącej.

