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LÄS IGENOM INNAN ANVÄNDNING

Montera glaset 
För modeller där glas behöver tas bort för att tända lampan.   
Tänk på att böja ut mässingspiggarna så att linjeglaset hamnar innanför så att det inte spricker 
när det trycks på. Glaset ska ej vicka men samtidigt gå att lyfta av utan att man tar i hårt. 

Fylla på samt tända och släcka lampan
Ta av glaset och skruva loss brännaren om inte lampan har hål för påfyllning. 
Häll i med hjälp av en tratt om det behövs.
Använd endast äkta, första klass lampolja som bränsle. Häll i lampolja i  max 75% av behållaren, 
aldrig upp till kant eftersom veken sväller. Sätt brännaren på plats och låt stå och dra 30 minuter 
samt ha glaset i rumstemperatur under tiden, annars kan glaset spricka. 
Vi granskar alla glas så att de är hela när de lämnar oss, darav lämnas inte garanti på glas. 
Justera veken så att den är jämn och precis sticker upp över brännarens kant (0-1mm). 
Håll ordentligt avstånd mellan lampa och tak. Tänd veken och sätt tillbaka glaset. 
Viktigt: liten låga i början och rumstempererat glas annars spricker det kalla glaset. 
När glaset blivit varmt kan lågan höjas till önskad styrka. Är lågan för hög sotar det och lampan kan 
missfärgas samt gå sönder.
För att släcka, blås ut lågan utan att röra glaset. För att undvika brännskador av värmen från 
flamman, blås snett ner i lampglaset, ej direkt ovanför.
För att släcka lampor med spak, lyft glaset och blås ut.

Skötselråd
Se till att det alltid är fotogen i lampan så att veken ej torkar ut, och använd lampan med 
jämna mellanrum. Håll veken jämn och byt den vartannat år eftersom den sväller med tiden 
och kan skada vekhissen. Har veken torkat och behöver bytas används inte vekskruven 
utan man drar i detta läge ut veken underifrån.
Ny veke träs i underifrån och vrids på plats med vekskruven så att den är jämn och precis
sticker upp över brännarens kant. Längre tider i fuktiga och salta miljöer bör undvikas, 
då det kan skada lampans lack.

Att tänka på
När lampan är tänd är brännarröret väldigt varmt.
Lampan ska vara placerad på plant underlag och ur vägen för brännbart material.
Det ska vara fri yta på minst 1 meter ovanför lampan. Lämna ej en tänd lampa obevakad.
Håll lampa och bränsle på en säker plats utom räckhåll för barn vid användning och förvaring. 
Lampolja får ej förtäras. Om lampolja sväljs framkalla ej kräkning utan kontakta läkare 
eller giftinformationscentralen.
Denna lampa kan med fördel användas på ställen där det inte finns elektricitet!  
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Grattis till din nya oljelampa!

Trevligt användande!


