
!!!PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO
DALŠÍ NAHLÉDNUTÍ !!!

NÁVOD K OBSLUZE
PETROLEJOVÉ LAMPY

Petrolejové lampy jsou určené jako primární zdroj světla s pro průmyslové účely, pro použití v
exteriéru a dobře větraném interiéru. Jedná se o zdroj otevřeného ohněm dodržujte obecné
bezpečnostní zásady!

UVEDENÍ DO PROVOZU:
1. Sejměte cylindr.
2. Vyšroubujte knotový hořák ze skleněné bazénky.
3. Naplňte skleněnou bazénku palivem – petrolejem na svícení nebo lampovým olejem do 2/3

jejího objemu.
4. Zašroubujte knotový hořák zpět do skleněné bazénky, tak aby volný konec knotu byl

ponořen v palivu.
5. Vyčkejte nasáknutí knotu (2-3 min). Zastřihněte knot nůžkami do roviny. U plochého knotu

nůžkami zastřihněte růžky o 2-3mm pod úhlem asi 45º.
6. Knot vysuňte otáčením ovladacího kolečka směrem doprava, tak aby přesahoval horní hranu

knotového hořáku o 0,5cm, a zapalte ho.
7. Nasaďte cylindr do knotového hořáku tak, aby pevně držel. V případě volnějšího kolečka

tak, aby hořel a nečadil. Otáčením ovladacího kolečka vpravo se plamen zvětšuje, otáčením
vlevo se zmenšuje. Některé modely jsou vybaveny reflektorem.

ZHÁŠENÍ PLAMENE:
Otáčejte postupně ovladacím kolečkem doleva, až do úplného zhasnutí plamene.

ÚDRŽBA: Před manipulací zhasněte plamen a nechte lampu vychladnout. Nejezte, nepijte, nekuřte.

Skleněné části omývejte v saponátové vodě, kovové očistěte suchým hadříkem a kartáčkem.
Všechny části lampy musí být před použitím suché.

VÝMĚNA KNOTU:
Používejte pouze knot – náhradní díl předepsaný výrobcem. Sejměte cylindr a vyšroubujte hořák.
Vytáhněte zbytek starého knotu. Nasuňte konec nového knotu do spodního otvoru hořáku a
otáčením ovladacího kolečka vpravo, vtáhněte knot do hořáku. Dále postupujte dle návodu výše –
Uvedení do provozu. 

DOPLNĚNÍ PALIVA:
Postupujte podle návodu – Uvedení do provozu.

UPOZORNĚNÍ:
Uchovávejte lampu na palivo mimo dosah dětí. S lampou smí manipulovat pouze poučená osoba.
Lampa nesmí být používána v prostředí ohroženém požárem nebo výbuchem. Při provozu jsou
některé části horké, hrozí vážné popálení. Při provozu v interiéru zajistěte přívod čerstvého
vzduchu. Nikdy neponechte hořící lampu bez dozoru. 

VAROVÁNÍ:
V případě malých dětí i malý doušek oleje nebo dokonce sání knotu může vést ke smrtelnému
poškozené plic. Při polknutí oleje Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a
předložte obal od paliva. 


