
Symbol Czech German English

Obecný symbol varování. Allgemeines Warnzeichen. General warning signs.

Hořící svíčku nikdy nenechávejte 

bez dozoru.

Eine brennende Kerze nie ohne 

Aufsicht lassen.

Never leave a burning candle 

unattended. 

Hořící svíčku umístěte mimo 

dosah dětí a domácích zvířat.

Die Kerze außerhalb der 

Reichweite von Kindern und 

Haustieren brennen lassen.

Burn candle out of the reach of 

children and pets. 

Mezi hořícími svíčkami vždy 

ponechte nejméně xx cm.

Immer mindestens xx cm zwischen 

den brennenden Kerzen belassen.

Always leave at least xx cm 

between burning candles.

Hořící svíčku nenechávejte 

na/nebo v blízkosti předmětů, 

které se mohou snadno vznítit.

Die Kerze nicht auf oder in der 

Nähe von leicht entflammbaren 

Gegenständen brennen lassen.

Do not burn candles on or near 

anything that can catch fire.

Neumísťujte svíčky do průvanu. Kerzen nicht in Zugluft stellen. Do not place candles in a draught.

Neumísťujte svíčky blízko zdroje 

tepla.

Kerzen nicht in die Nähe von 

Wärmequellen stellen.

Do not place candles near a 

source of heat.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené 

poloze.

Kerzen senkrecht aufstellen. Place candles in an upright 

position.

Před zapálením upravte knot na 

délku asi 1cm.

Den Docht vor dem Anzünden auf 

eine Länge von etwa 1 cm kürzen.

Trim wick to about 1 cm before 

lighting.

Plamen vždy uhaste. 

Nesfoukávejte ho.

Immer die Flamme ersticken. Nicht 

ausblasen.

Always snuff out the flame. Do not 

blow it out.

Vždy používejte svícen. Immer einen Kerzenhalter 

benutzen.

Always use a candleholder.

V roztaveném vosku nenechávejte 

zápalky ani jiné úlomky, aby 

nedošlo k rozšíření ohně.

Das geschmolzene Wachs frei von 

Streichhölzern und anderen 

Verunreinigungen halten, um das 

Entflammen zu vermeiden.

Keep the wax pool clear of 

matches and other debris to avoid 

flaring.

Čajové svíčky používejte pouze ve 

svícnech a lampách s 

dostatečným odvětráváním.

Teelichte nur in Behältern und 

Wärmestövchen mit 

ausreichender Luftzufuhr 

verwenden.

Only use tea light in holders and 

warming stoves with sufficient 

ventilation.

Hořící svíčku nepřemísťujte. Eine brennende Kerze nicht 

bewegen.

Do not move a burning candle.

Používejte vhodné nádoby, 

protože při hoření se svíčka 

roztéká.

Einen geeigneten Behälter 

verwenden, da sich diese Kerzen 

beim Brennen verflüssigen.

Use a suitable container as these 

candles liquefy when burning.

Ke zhášení nikdy nepoužívejte 

kapalinu.

Nie eine Flüssigkeit zum Löschen 

verwenden.

Never use liquid to extinguish.

Bezpečnostní značení svíček dle evropské normy EN 15494


