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BRUKSANVISNING



Viktig: 
når lampen brukes første gang må du huske og
fjerne plastikkringene som beskytter glasset under
transport. Det er lurt å ta vare på disse i tilfelle du
trenger å sende lampen i posten for service eller
lignende. 

1. Petromax lampen er beregnet for utendørs bruk. Derfor må du ikke bruke
lampen inne.

2. Tenk alltid brannsikkerhet når lampen brukes, lampen må ikke plasseres
nær brennbart materiale eller ting som kan ta fyr.

3. Lampen må alltid stå på et stødig underlag eller henge på en krok etc. som
tåler vekten av lampen.

4. Lampen må alltid være under tilsyn når den brenner.

5. Bruk kun fyringsparafin eller fritidsparafin. IKKE BRUK LAMPEOLJE !! 

6. En Petromaxlampe er ikke et leketøy og skal kun brukes av voksne.

7. Tanken bør være trykkløs når lampen ikke brukes.

8. Parafin må ikke fylles på når lampen er glovarm. Vent til lampen har kjølnet
en tanke før du fyller tanken på nytt. Dette gjelder ikke minst forvarming
med raødsprit. 

9. For å unngå irriterende problemer må du alltid bruke originale Petromax
reservedeler.

10. Det er viktig at du følger Sikkerhetsreglene. Uvettig bruk kan føre til
alvorlig skade på personer og eiendom.

Sikkerhetsregler 



FIG. 1.
1.  PÅFYLLING. Skru av manometertanklokket -149- og hell parafin i
beholderen til den er høyst tre kvart full. Skru så lokket tett til og pass på at
lufteskruen -13- er stengt og at pilen på reguleringsrattet -111- peker oppover.
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Les bruksanvisningen og lær dem lyktens funksjon og behandling. Riktig
behandlet gir lykten et kraftig og behagelig lys. Bruk bare fyringsparafin
/fritidsparafin. Ikke bruk lampeolje den avsetter kull i munnstykket og gassrøret,
som etter hvert vil bli helt tett. Bruk en trakt med fin sil ved påfylling.
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2.  PÅSETTING AV GLØDENETT. Løs muttrene -92-, løft av hetten -123- og
innerdelen -117-. Knytt glødenettet på og fordel det jevnt rundt festet -3- og klipp
av trådenden. Se fig. 2. Sett på innerdelen -117-, og hetten -123-(OBS. Pass på
rensenålen*). Skru til mutrene -92-. OBS kontroller at reguleringsskruen -32-på
blanderøret -33- er synlig når du har satt på toppen -123-. 

117 * Rensenålen stikker opp av dysen når lampen er
stengt (rattet -111- peker oppover) det er lurt å skru
rattet slik at det peker ned før man setter på
innerhetten, da unngår du å komme borti å bøye
rensenålen med innerhetten - vri deretter tilbake
slik at pilen på rattet peker opp. 

3.  FORVARMING OG TENNING MED RAPIDTENNEREN.
Reguleringsrattet -111-må stå med pilen oppover (stengt). Lufteskruen -13- og
lukkeventilen -223- på Rapidtenneren må også være stengt.  Pump inn luft til
pilen er akkurat forbi den røde streken på manometeret se bildet 13. 
Merk: på Petromax 150cp er det best å ha mindre trykk.  Nålen bør være midt mellom 0 og det
røde merket



3.  FORVARMING OG TENNING MED RAPIDTENNEREN.  (Forts.)
Tenn en fyrstikk eller lighter og åpne deretter Rapidtenneren ved å trykke ned
lukkeventilen -223-. Pass på at parafintåken som kommer ut av Rapidtenneren
antennes med det samme, hvis ikke må du stenge ventilen med en gang og prøve
på nytt. Blåseflammen fra Rapidtenneren* må få brenne i ca 90 sekunder mens
du vedlikeholder trykket hele tiden ved å pumpe slik at nålen på manometeret
holder seg på den røde streken. Etter flammen har brent i 90 sek. Åpner du for
parafinen ved å skru pilen på reguleringsrattet -111- slik at den peker rett ned.
Du vil med en gang se om lampen brenner slik den skal (dvs. parafin i gassform)
om det kommer oransje flammer stenger du reguleringsrattet -111- og forvarmer
litt til med flammen fra Rapidtenneren. Med en gang lampen lyser ordentlig
stenger du Rapidtennerventilen. 

* Når glødestrømpen er ny dvs. ikke har vært i bruk må den brennes av først.
Steng derfor av Rapid-tenneren med det samme du har fått fyr på glødestrømpen.
La strømpen brenne/gløde til den er helt hvit før du fortsetter å tenne lampen
som beskrevet over. 

5. NÅR LAMPEN LYSER. Kontroller trykket ved å se til at nålen på
manometeret holder seg rundt den røde streken. Om lyset blir svakere og trykket
er ok, rens dysen -50- ved å vri rattet -111- hurtig frem og til bake et par ganger.
Når du renser dysen bør du ha en lighter for hånden i tilfellet lampen slukker.
Tenn på parafingassen gjennom åpningene i toppen -123-. 

6.  SLUKKING. Vri reguleringsrattet -111- slik at pilen peker oppover. 
Åpne lufteskruen -13- og slipp ut trykket i tanken.   



3B.  FORVARMING OG TENNING MED RØDSPRIT. 
Fyll sprit i spritskålen gjennom åpningen -W-. Tenn spriten. Ved den første
tenningen brennes glødenettet av. (se anvisning for glødenettet). Vent til spriten
er halvveis utbrent, se til at pilen på rattet -111- peker opp det vil si at ventilen er
stengt. Steng lufteskruen -13- og pump 30 til 40 slag med pumpen.   

4B.  TENNING. Når spriten i spritskålen er nesten utbrent, vri rattet -111- slik at
pilen peker ned. OBS. Du vil med en gang se om lampen brenner slik den skal
(dvs. parafin i gassform) om det kommer oransje flammer stenger du
reguleringsrattet -111- og venter til lampen har kjølt seg ned. Så må du forvarme
en gang til.

7. RENSING AV MUNNSTYKKET.  Vri rattet -111- hurtig frem og tilbake
mens lykten brenner. Etter rensingen skal pilen peke ned. 

8. RENSING AV RAPIDTENNEREN. Tanken må være uten trykk. Åpne
lukkeventilen på Rapidtenneren og rens dysen med rensenålen som følger med
lampen. Steng lukkeventilen på Rapidtenneren.



JUSTERING AV LUFTÅPNING MELLOM DYSE OG BLANDERØR
Slipp ut eventuelt trykk i tanken ved å åpne lufteskruen -13-. Vri rattet -111- slik
at pilen peker ned. Løsne festeskruen -21- som holder blanderøret slik at dette
kan beveges opp og ned. Enden på multiverktøyet -66- er en mal for avstanden
mellom dyse og blanderør (luftåpning). Sett nøkkelen på høykant oppå dysen og
sett deretter blanderøret ned til nøkkelen. Trekk til festeskruen -21- slik at
blanderøret sitter fast. Kontroller avstanden med verktøyet etter du har satt fast
blanderøret. Om blanderøret løsner mens lampen er i bruk vil avstanden bli for
liten og det vil komme røde flammer på utsiden av glødenettet.
På Petromax 830 150CP justeres blanderøret med to festemutre. Avstanden
mellom dyse og blanderør skal være 7mm.

AVBRENNING AV GLØDENETTET.  Petromax glødenett som er riktig påsatt
og avbrent er sterke. Sett fast og fordel glødenettet jevnt rundt festet -3-. Klipp
av trådendene (se fig. 2). Hvis ikke glødenettet er helt avbrent ved oppvarmingen
og har sorte flekker, må oppvarmingen gjentas. Flekker i nettet forårsaker hull.
Når glødenettet er tilstrekkelig avbrent, kan lampen tennes. Er det hull i
glødenettet vil det stå en stikkflamme ut av dette. Det vil forårsake at glasset blir
overopphetet på et lite punkt og kan sprekke. Se derfor alltid etter om strømpen
er hel før du tenner lampen.

BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD



BYTTING AV MUNNSTYKKE. Ta bort hetten -123- sammen med innerdelen -
117- og skru det gamle munnstykket fra gassrøret. Stryk litt olje eller såpe på
munnstykkets gjenger for å unngå lekkasje. Ved lekkasje i munnstykket, brenner
lykten med gul sotende flamme. 
BYTTING AV RENSENÅL. Ta bort hetten -123- sammen med innerdelen -117-
og skru av munnstykket, hvoretter den gamle rensenålen kan byttes ut ved hjelp
av den vedlagte skrunøkkel (fig. 6).

Forminsket lysstyrke kan skyldes: a. Smuss i munnstykket (rensing av
munnstykket nødvendig, se punkt 7). b. At trykket i beholderen har sunket - mer
luft må da pumpes inn. c. At glødenettet er i stykker (flammedannelse utenfor
nettet). d. At pakningen i lokket ikke tetter eller er i stykker.
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5B.  JUSTERINGSSKRUE 
Luftflødet gjennom blanderøret kan justeres en tanke for å oppnå
maksimal lysstyrke (gjelder som regel om parafinen er av dårlig kvalitet).
Vri på den lille skruen som sitter på blanderøret en kvart omdreining til
høyre eller venstre mens lampen brenner til maks lysstyrke oppnåes.
Husk ikke vri mer en ¼ omdreining. Merk: som regel er det best å la
skruen være dvs. sporet står loddrett på blanderøret.    
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Hvordan bestiller jeg ?
Har du spørsmål eller om du ønsker å bestille kan du bare ringe oss. 
Vi er å treffe fra 9 til 18.
Du kan også bestille på internett i vår nettbutikk. 

Hvordan betaler jeg ?
Du kan betale på forskudd, få pakken sendt i oppkrav eller i nettbutikken betale med
kort og PayPal.


