Co oznaczaja symbole?
7 cm

Poniższe symbole pokazują jak bezpieczenie używać świece.
Możesz je znaleźć na wszystkich świecach IKEA, choć mogą wyglądać one inaczej, w zależności od rodzaju świecy.

Nigdy nie zostawiaj zapalonych świec
bez nadzoru.

Zapalone świece powinny znajdować
się w miejscu niedostępnym dla dzieci
i zwierząt.

Nie stawiaj zapalonych świeczek w
pobliżu przedmiotów, które mogą zająć
się ogniem.

Zawsze zachowuj 7 cm odstępu
pomiędzy palącymi się świeczkami.

Nie stawiaj świeczek w przeciągu.

Pamiętaj, by zawsze gasić świece,
zanim wyjdziesz z pokoju lub położysz
się spać. Świeczkę należy natychmiast
zgasić, jeżeli zaczyna dymić lub płomień
migocze lub nie daje się kontrolować itp.

Nie stawiaj zapalonych świeczek w
miejscach, gdzie mogą zostać strącone
przez dzieci, zwierzęta lub po prostu
kogoś nieostrożnego!

Umieść świeczki na niepalnym podłożu,
odpornym na wysoką temperaturę,
przynajmniej 30 cm od przedmiotów,
które mogą zająć się ogniem (zasłony,
ozdoby itp.).

Zachowuj między zapalonymi
świeczkami zalecany odstęp, podany
na opakowaniu, a jeżeli nie masz tyle
miejsca, pozostaw przynajmniej 7 cm
odstępu. Ze świeczek umieszczonych zbyt
blisko siebie może spływać wosk, mogą
dymić, a tealighty mogą całe zająć się
ogniem.

Świeczki nie mogą stać w przeciągu,
ponieważ grozi to nagłymi rozbłyskami
płomienia, dymieniem lub zbyt obfitym
spływaniem wosku. Co więcej, zwiewne
firanki mogą zostać poruszone przez
wiatr i zająć się ogniem.

1cm

1cm
Nie umieszczaj świeczek w pobliżu
źródeł ciepła.

Nie zapominaj o świeczniku.

Stawiaj świeczki pionowo.

Przed zapaleniem nowej świeczki,
przytnij knot na długość około 1 cm.

Przytnij brzegi świeczki do wysokości
1 cm.

Im wyższa temperatura otoczenia
wokół świeczki, tym wyższe ryzyko
pożaru. Dla przykładu, płomień
tealightów postawionych na telewizorze
może gwałtownie rozbłysnąć i stopić
plastikową obudowę sprzętu. Inne
rodzaje świeczek mogą ociekać woskiem.

Świeczniki powinny być odporne na
wysoką temperaturę i wykonane z
niepalnych materiałów. Powinny być
także stabilne i wystarczająco duże, by
mogły zebrać kapiący wosk.

Świeczki należy stawiać prosto,
żeby zapobiec kapaniu wosku oraz
zminimalizować ryzyko gwałtownych
rozbłysków płomienia. Szklane świeczniki
mogą pęknąć, gdy zetkną się z ogniem.

Pamiętaj, by przyciąć knot przed
zapaleniem świeczki. Jeśli będzie zbyt
długi, w trakcie palenia może uformować
się na nim grudka, a płomień może stać
się za duży i zacząć dymić.

Gdy płomień nie wytopi krawędzi
(krawędzie świeczki są wyższe niż
knot), zostanie zaburzony dostęp tlenu,
niezbędnego do prawidłowego spalania
się świeczki, która zacznie dymić.

2 cm

Nie zostawiaj na świeczniku zapałek
ani innych przedmiotów, by uniknąć ich
zapalenia.
Łatwopalne przedmioty, takie jak
zapałki, martwe owady, dekoracje
czy grudki wosku, pozostawione na
świeczniku mogą się zapalić i sprawić, że
świeczka ulegnie przegrzaniu, a płomień
wymknie się spod kontroli.

Nie przestawiaj palących się świec.

Gaś świeczkę poprzez zduszenie
płomienia. Nie zdmuchuj jej.

Nigdy nie gaś świec za pomocą wody
ani innych płynów.

Nie pozwól, by świeca wypaliła się do
samego końca.

Przestawianie zapalonej świeczki może
mieć takie same konsekwencje jak
umieszczenie jej w przeciągu (tj. dymienie
i kapanie wosku). Jeżeli przesuwasz
tealighty, w których wosk jest już płynny,
ich knot może się przekrzywić i całe
tealighty mogą zająć się ogniem.

Dla bezpieczeństwa używaj wygaszacza
do świec. Szczególnie ważne jest, by
nie zdmuchiwać świec w pojemnikach/
osłonkach, np. tealightów, ponieważ
zwiększa to ryzyko nagłego rozbłysku
płomienia, a rozgrzany wosk może
prysnąć na twarz.

Jeśli świeczka nie chce się zgasić,
przykryj płomień wilgotną szmatką.
Nigdy nie używaj wody do gaszenia
świec, ponieważ może to spowodować
rozprysk gorącego wosku lub nawet
pęknięcie szklanego naczynia, w którym
umieszczona jest świeczka.

Zgaś świeczkę, gdy wypali się do
wysokości około 2 cm od świecznika.
Jeżeli świeczka wypali się do samego
końca, płomień może pozostawić ślady
na świeczniku lub nawet spowodować
pożar, gdyż szklane naczynia mogą
popękać, a metalowe świeczniki
mogą rozgrzać się do bardzo wysokiej
temperatury.

© Inter IKEA Systems B.V. 2013.

max
Xcm
Maksymalna wysokość świecy.

Używaj tealightów tylko w świecznikach i
podgrzewaczach, które zapewniają odpowiednią
wentylację.

Zawsze używaj odpowiedniego świecznika lub osłonki,
ponieważ świeczki tego rodzaju topią się podczas
spalania.

Świeczki pływające należy stosować
tylko na wodzie.

Zapalając w lampionie świeczkę
wyższą niż zalecana, narażamy ją na
przegrzanie, a co za tym idzie - stopienie
się. Także sam lampion osiągnie
bardzo wysoką temperaturę, co grozi
poparzeniem lub nawet pożarem.

Podczas używania tealightów w
naczyniach i podgrzewaczach konieczna
jest prawidłowa wentylacja. Zaburzony
przepływ powietrza może spowodować
nagły rozbłysk płomienia.

Gdy świeczki tego typu palą się, wosk staje się płynny,
więc należy pamiętać, by stosować osłonkę lub świecznik
o odpowiednim rozmiarze i kształcie.

Pływające świeczki mogą być używane tylko
na wodzie. Umieść je w odpowiednim naczyniu
wypełnionym wodą.
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