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Bränsle
Vi rekommenderar att du använder bränsle som består av 100% ren
paraffinolja, gärna av Karlskrona Lampfabriks egna fabrikat. Ren
fotogen, eller lampolja som den också kallas i dagligt tal, minimerar
risken för os och obehaglig lukt. Rätt använd behöver du aldrig byta
din veke då det är bränslet som brinner och inte veken. Se bara till
att du alltid har fotogen i din lampa och att den inte står oanvänd
under lång tid.
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Att tänka på
− Placera lampan på ett plant, stabilt och okänsligt underlag.
− Lämna inte brinnande lampor obevakade eller i närheten av barn
eller husdjur.
− När lampan är tänd fungerar brännarröret som en skorsten och avger
en mycket varm luftström. Placera därför inte lampan i närheten av
brännbara material, exempelvis gardiner. Lämna även ett område om
cirka en meter fritt ovanför lampan.
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Så tänder du lampan
1. Ta bort eventuell lampskärm samt brännarröret och skruva av
brännaren från oljehuset.
2. Fyll oljehuset med fotogen till cirka tre fjärdedelar.
3. Skruva på brännaren igen och låt veken suga upp fotogen i upp till
24 timmar, beroende på vekens storlek.
4. Tänd veken och sätt på brännareröret. Ställ in veken så att 1-2mm
är synligt. Är veken för högt uppskruvad brinner själva veken,
lågan blir för hög och sot bildas i brännarröret.
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Så släcker du lampan
Blås snett ner i brännarröret, eller vrid ner veken, så att lågan
slocknar. Tänk på att brännarröret, och området ovanför brännarröret,
är mycket varmt.
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Så byter du veke
Om veken blivit torr och hård och behöver bytas ut, dras den gamla
veken ut underifrån – använd inte vekskruven, då kugghjulen kan
skadas. För in den nya veken underifrån och vrid på vekskruven till
dess att kugghjulen fäster i veken.
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Garanti
Fotogenbrännaren, veken och brännareröret utgör förslitningsvaror.
Normalt sett håller dessa i flera år, men beroende på hur mycket och
på vilket sätt de används, kan de förbrukas tidigare. På veken och
brännareröret kan därför ingen garanti lämnas, medan vi på brännaren
alltid lämnar ett års funktionsgaranti.
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* Våra fotogenlampor är inte avsedda för dekorativa belysningsändamål, utan endast som primär
ljuskälla i utrymmen som saknar elektrisk belysning (såsom exempelvis fritidsstugor, verandor
och uteplatser). Alla våra fotogenlampor är försedda med rundbrännare konstruerade efter Aimé
Argands patent. Dessa brännare är, med sin ljusstyrka på 6-15 gånger den hos enklare
snörveksbrännare, avsedda för funktionell belysning i rum som saknar annan belysning.
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Enligt EU:s direktiv EN 14059:2002 skall lampor för dekorativa ändamål vara så konstruerade
att risken för barn under tre års ålder att komma åt fotogenen inuti lampan minimeras. Skulle
våra lampor – tvärt emot våra intentioner – användas i dekorativt syfte finns risk att barn
under tre års ålder, genom att suga på veken eller dricka av fotogenen, utsätts för
livshotande lungskador. VID FÖRTÄRING AV FOTOGEN: Framkalla inte kräkning. Kontakta genast
Giftinformationscentralen eller läkare!
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NOTERA ATT DENNA FOTOGENLAMPA ÄR AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM PRIMÄR
LJUSKÄLLA I UTRYMMEN SOM SAKNAR ELEKTRISK BELYSNING*
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