
Skrbno preberite navodila, ki so 
natisnjena na vsakem ognjemetnem 
izdelku. Pazljivo izberite prostor glede 
na predpisane varnostne odmike. 
Kategorija 3 pomeni najbolj nevaren 
ognjemetni izdelek in zato največji 
varnostni odmik, npr. prostran travnik. 
Za vsak slučaj si pripravite prvo pomoč 
in vedro vode.

Rakete spuščajte iz zaboja s praznimi 
steklenicami: raketo navpično postavite 
v prazno steklenico, tako da se bo palica 
prosto gibala (raketa poleti skupaj s 
palico!), preverite smer vetra (raketa leti 
vedno proti vetru!), snemite varovalo, 
prižgite vžigalno vrvico in se takoj 
umaknite. 

Ognjemetnih izdelkov nikoli ne sprožajte v 
rokah. Vedno jih najprej postavite, po 
potrebi utrdite, prižgite z iztegnjeno roko in 
se takoj umaknite. Ognjemetni izdelki ne 
spadajo v hlačne žepe.

Pri uporabi ognjemetnih izdelkov 
spoštujte predpisano varnostno 
razdaljo do gledalcev in občutljivih 
stvari, npr. sosedovega senika ali 
ženinega avtomobila. Nepravilna 
uporaba lahko povzroči smrt, telesne 
poškodbe ali materialno škodo.

Skoraj vsi ognjemetni izdelki so 
namenjeni izključno uporabi  na 
prostem. Tam jih položite na negorljiva 
tla, kolesa pa pritrdite na vrtno ograjo. 
Ne sprožajte jih v rokah. Ne prižigajte v 
bližini vnetljivih predmetov.

V zaprtih prostorih lahko uporabljate samo 
ognjemetne izdelke, ki so posebej 
označeni, da se lahko uporabljajo tudi v 
zaprtih prostorih. Vseeno bodite pozorni na 
to, da jih lahko prižigate samo na 
ognjevarni podlagi. Čudežne svečke in 
tortne fontane so po uporabi zelo vroče! 

Roke proč od ognjemetnih izdelkov po 
uživanju alkohola ali drugih opojnih 
substanc. Tudi domača proizvodnja je 
nevarna. Izdelkov, ki so zatajili, nikakor 
ne poskušajte ponovno prižigati! Zaradi 
varnosti jih še dodatno pogasite. 

Ognjemetni izdelki so varno shranjeni le 
v originalni embalaži. Iz embalaže vedno 
vzemite le en izdelek in nato pokrov 
dobro zaprite.  

Ognjemetno baterijo (baterijo enostrelnih 
tulcev, oz. kocko) postavite na ravno in 
gladko podlago ter poskrbite, da se ne 
prevrne. Lahko jo do polovice višine 
zakopljete v zemljo ali obložite z opeko ali 
večjimi kamni. Nikoli se med prižiganjem 
ne sklanjajte nad ognjemetni izdelek. 
Prižgite z iztegnjeno roko in se takoj 
umaknite.


