Lees de waarschuwingen en de gebruiksaanwijzing goed door voor u de
geluksballon oplaat!
Waarschuwingen
1. De geluksballon niet oplaten bij windkracht 2 of meer, bij neerslag of bij vochtige
weersomstandigheden zoals mist, of tijdens perioden van extreme droogte.
2. Geluksballonen zijn géén kinderspeelgoed. Ze zijn uitsluitend bestemd te worden
gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.
3. Uitsluitend buiten gebruiken op ruime afstand van gebouwen, bomen en andere
objecten.
4. Niet oplaten binnen een afstand van 15 kilometer van (zweef)vliegvelden.
5. Bevestig geen voorwerpen aan de geluksballon.
6. De gebruiker is te allen tijde zelf geheel verantwoordelijk voor het gebruik van de
geluksballon en voor de eventuele gevolgen daarvan.

Gebruiksaanwijzing
1. Haal de geluksballon voorzichtig uit de verpakking. Bevestig de brander (indien dit nog
niet is gebeurd). Ga naar buiten. Houd de ballon met twee handen aan de ring vast en
beweeg hem voorzichtig heen en weer zodat hij zich met lucht vult en zich helemaal
uitvouwt. Pas op dat het papier niet beschadigt. Beschadigingen maken de ballon gevaarlijk dus onbruikbaar!
2. Steek de brander als volgt rondom aan: één persoon houdt de ballon vast en zorgt dat
het papier op afstand van de brander blijft, de andere persoon steekt de brander aan.
3. Zodra de brander rondom brandt, wacht u tot hij met warme lucht is gevuld en wil
gaan stijgen.
4. Laat de ballon los.
5. Houd rekening met de windsterkte en -richting en kies een zodanige oplaatplaats dat
de geluksballon geen gebouwen of andere objecten raakt.
Happiness Geluksballonnen is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke schade, ongevallen,
lichamelijk letsel of overlijden dan ook, ontstaan door het
gebruik van de door haar geleverde geluksballonnen.
Het gebruik van de geluksballonnen is, met inachtneming
van bovenstaande waarschuwingen en gebruiksaanwijzing,
officieel in Nederland toegestaan door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, conform artikel 1A van het Luchtverkeersreglement. Houd ook rekening met de plaatselijke
verordeningen m.b.t. het gebruik van de geluksballonnen.
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