Dietz Fjøslykt. Bruksanvisning.
1) BRENNSTOFF
Det anbefalte brennstoff for Dietz lykt, er vanlig lampeolje, eller citronella olje (motvirker insekter)
eller Parafin (Kerosene)
ADVARSEL: BRUK IKKE BENSIN; ETANYL/ETHYL ALKOHOL

2) PÅFYLLING AV LYKTEN
Fyll ikke lykten mer enn 85 % full, med mindre det er planlagt å utnytte en maksimal brennetid.
Dersom lykten overfylles kan brennstoffet søles over fra brennkammeret over i luftkammer og derfra
lekke ut i skøytene på lykten Dette kan oppfattes som at lykten lekker, hvilket den ikke gjør dersom
den ikke overfylles.

3) TENNE LYKTEN
Trykk ned hendelen (illustrasjon # 1) for å løfte lykteglasset slik at veken blir tilgjengelig. Tenn på
veken mens lykteglasset står i hevet posisjon. Før hendelen tilbake til opprinnelig posisjon slik at
lykteglasset senkes til opprinnelig posisjon. Etter at veken er tent, bør den justeres slik at veken ikke
overstiger 1/16” over sprekken. Flammen vil øke i størrelse mens den varmer seg opp til normal
temperatur. Etter 5 minutter kan veken justeres slik at lyset blir optimalt. Dersom veken er for lang, vil
den utvikle sot og vil sote ned lykteglasset.

4) TRIMMING AV VEKEN
Våre lykter forlater fabrikken med veken allerede tilpasset. Med jevnlig bruk vil veken ha behov for av
og til å bli justert. Klipp av den tuppen av den forkullede veken med en skarp saks. Klipp rett av slik at
veken er flat og firkantet og med rette kanter.

5)

FRIGJØRE GLASSKOLBEN
Ta tak i bøylen og trekk opp dekkslet som dekker toppen av glasskolben (illustrasjon #2). Vipp
glasskolben på skrå slik at den frigjøres fra lampen.

6) ADVARSEL
Hold lykten unna barn, Dette er ikke et leketøy
Glasskolben kan bli svært varm når lykten er i bruk.
Lykten må ikke brukes uten tilsyn.
Kan brukes stående på rette underlag eller hengende etter handtaket.
For å slukke lampen: vri veken sakte nedover slik at flammen slukkes.

