TERVETULOA
PERHOSTEN MA AILMA AN!
Belightfulin tavoitteena on elämyksellisten hetkien luominen arkeen ja luonnon tukeminen.
Belightful Perhoskeidas on suunniteltu houkuttamaan ja ruokkimaan perhosia. Belightful Perhoskeidas
tarjoaa ekologisen ja hauskan tavan perhosten ja luonnon tukemiseen sekä siitä voimaantumiseen.
Luethan ohjeet huolella ja säilytä ne jatkoa varten.

BELIGHTFUL PERHOSKEIDAS
KÄY TTÖOHJEET

1. Avaa Perhoskeitaan kansi kääntämällä vastapäivään.
2. Huuhtele sisällä oleva sieni huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa
juoksevan veden alla. Purista kevyesti
ylimääräinen vesi pois. Aseta sieni
kupin pohjalle aukko ylöspäin.
3. Sekoita nektarijauhe n. 1,5 dl lämmintä vettä. Lämpimään veteen jauhe
liukenee helpommin.
4. Kun nektarijauhe on liuennut veteen,
kaada se hitaasti sienen aukosta
sienen ollessa kuppiosassa. Varmista,
että nestettä on kupin reunaan asti,
voit lisätä sienen keskelle pelkkää
vettä kunnes vedenpinta on kuppiosan
reunaan asti.
5. Sulje Perhoskeidas kiertämällä myötäpäivään, sienen ollessa sen sisällä.
Muista pitää Keidas pystyasennossa
ettei nektaria valu ulkopinnalle.
6. Aseta
Perhoskeidas
roikkumaan
aurinkoiseen paikkaan n. 160 cm
korkeudelle tai ylemmäs, jotta tuoksu
pääsee hyvin leviämään lähiympäristöön. Varmista, että Perhoskeidas
roikkuu
tukevasti
aiheuttamatta
vahinkoa ja että se on lemmikkieläinten
ulottumattomissa.

7. Jos sidot keitaan roikkumaan oksalta
varmistathan, ettei käyttämäsi siima,
naru tai rautalanka vahingoita oksaa.
8. Odota ja tarkkaile. Perhoset ovat liikkeellä aurinkoisella säällä, jolloin ei
tuule kovaa. Olethan kärsivällinen,
perhoset ovat odotuksen arvoisia!
NEKTARIN LISÄYS:
Lisää nektaria tarvittaessa. Kuumana ja
aurinkoisena ajanjaksona kannattaa
Perhoskeidas tarkastaa useasti haihtumisen vuoksi. Tarvittaessa lisää nektaria
kohdan 3. mukaisesti.
PUHDISTUS:
Pese Perhoskeidas ja sieni käsin
lämpimällä vedellä tarvittaessa. Puhdistuksessa voi käyttää esim. etikkaa
muutaman tipan. Käytä vain luonnollisia
pesuaineita, kemikaalit eivät sovellu
perhosille. Perhoskeidas ei sovi astianpesukoneeseen. Jos sieni on likainen, huuhtele se huolellisesti tai vaihda uuteen.
SÄILYTYS:
Kun Perhoskeidas ei ole käytössä huuhtele osat huolellisesti ja anna kuivua.
Erityisesti sienen tulee antaa kuivua
avoimessa tilassa ja sen voi laittaa
Perhoskeitaan sisään vasta kun se on
kokonaan kuivunut.

YLEISESTI:
Jos et käytä sekoittamaasi nektaria kerralla, voit säilyttää sitä jääkaapissa n. 7
päivää. Suosittelemme käyttämään vain
Belightful Designin nektaria, koska se
soveltuu parhaiten Perhoskeitaaseen.
Emme vastaa mahdollisista vahingoista
käytettäessä muita nektareita.
Huomioitahan, että kaikki perhoslajit
eivät käy Perhoskeitaalla, mutta mm.
neitoperho, amiraali ja suruvaippa vierailevat mielellään! Voit myös tukea
perhosia istuttamalla perhosten suosimia
kasveja puutarhaan!
VINKKEJÄ:
Joskus myös muurahaiset innostuvat
nektarista. Voit välttää muurahaisten
vierailun keitaalla hankkimalla “muurahaisen höynäyttimen” (Ant Moat) tai
sitomalla keitaan ohuella siimalla ja
lisäämällä siihen esim. ruokaöljyä.
Markkinoilla on myös myrkkyä sisältäviä
muurahaisloukkuja, mutta niitä emme
suosittele.
Suunnittelija: Belightful Design
Valmistettu Suomessa.
Belightful on rekisteröity tavaramerkki.

H A LUA ISIM M E KUUL L A TARI NASI .
Jaathan Belightfultarinasi kanssamme:
#mybelightful #belightfuldesign #butterflyoasis #ecoluxury #nature #happymoments
#naturemoments #memories #uniquegifts #coolgifts
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REKISTERÖI TUOTTEESI:
Voit rekisteröidä Perhoskeitaasi ja olla
mukana kasvavassa Belightful-yhteisössä.
Rekisteröityneenä pääset tutustumaan
lisämateriaaliin ja osallistumaan arvontaan!
Mene sivuille:
http://members.belightfuldesign.com
ja osoita koodi webkameralle.
Voit myös kirjoittaa koodisarjan sille
osoitettuun kenttään.
VAROITUKSET:
NEKTARI:
• on tarkoitettu vain perhosten ruokkimiseen.
• ei sovi henkilöiden tai kotieläinten käyttöön.
• Pidä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta.
• Nektari sisältää sokereita. Jos sokerista on
haittaa sitä nauttineelle, konsultoi lääkäriä.
SIENI:

• Älä käytä sientä jos se on likaantunut.
Huuhtele ohjeen mukaan tai vaihda sieni.
PERHOSKEIDAS:
• Varmista, että Perhoskeidas on ripustettu
huolellisesti ja varmistu ettei siitä ole vaaraa
ihmisille, eläimille tai omaisuudelle.
• Älä ripusta tuotetta liian lähelle ikkunoita tai
helposti hajoavia elementtejä.
• Varmista että ripustusnaru pysyy poissa
lasten tai eläinten ulottuvilta.
• Käytä riittävän vahvaa ripustusnarua tai
siimaa, tee pitävä solmu ja varmista ettei se
vahingoita puuta, pensasta tai muuta
elementtiä josta se roikkuu.
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