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Muita osia:

Sytytyspullo 1 58
Siiviläsuppilo 129

Varaosapakkaus SP1 (tiiviste, jousi ja jne)
Kantokahva 3942



Miten lyhty sytytetään
Sytyttäminen on varsin yksinkertainen ja vaivaton toimenpide. Kaasuput-
ki kuumennetaan denaturoidulla spriillä (talousspriillä). Kun putki on kuuma
avataan säätöhana ja vähän pumpaten syötetään valopetroolia poittimoon
aluksi alhaisella paineella. Spriiliekki, jonka tässä vaiheessa on vielä kosketettava
hehkusukkaa, sytyttää kaasun. Kun lyhty on palanut jonkin aikaa ja polttimo
kuumentunut voi painetta lisätä toivottuun valovoimaan-

Sytytä näin
1. Tarkista että säätöhana on kiinni.
2. Tarkista polttoaineen määrä säiliössä - sen tulisi olla puolillaan. Lisätäyttöä

varten kierrä auki pumppu ja lisää valopetroolia täyttösuppiton avulla.
Säiliöön saa panna 0,85 litraa petroolia ja tämä riittää 12 tunniksi voima-
valoa. Kierrä pumppu takaisin paikoilleen.

3. Jos petroolia ei tarvitse lisätä on säiliÖstä kuitenkin päästettävä paine pois
kiertämällä pumppua hieman auki - pihinän loputtua kiristetään pumppu
takaisin tiiviiksi.

4. Pane hehkusukka paikoilleen (katso kohtaa hehkusukan vaihto) ellei se jo
ole ehjänä paikoillaan.

5. Kasta sytytyspihti upottamalla se spriipurkkiin kokonaan.
6. Kiinnitä sytytyspihti kaasuputkeen lasin alapualelle ja hyönteissuojan

yläpuolelle ja sytytä sprii palamaan.

Lyhdyn kokoaminen
Pane lasinsuojakehys paikalleen säiliöön ja kierrä sen kiristysrengas paikalleen,
mutta älä vielä kiristä rengasta. Kierrä säätöhana suodatinkoteloon, kiristä
vain sormin.
Käännä lasinsuojakehystä niin, että säätönuppi sattuu kahden pystytangon keski-
välille. Nyt voit kiristää suojakehyksen kiristvsrenkaan.
Kierrä kaasuputki säätöhanan päälle, tarkista että tiiviste 153 on paikallaan
Älä käytä enempää kuin yhtä tiivistettä. Kiristä kaasuputki lujasti sormin. Alä
käytä pihtejä.
Sujuta hyönteissuoja paikoilleen.
Puhdista lasi ja aseta se suojakehykseen.
Kiinnitä hehkusukka tasaisesti istukkaansa, tvÖnnä polttinio ja nlyrskykupu
varovasti kaasuputken päälle. Varo vahingoittanlasta hyvin ollutta puhdis-
tusneulan kärkeä joka juuri ja juuri pistää esiin kaasuputken suuttimesta. Jännitä
kantokahvaa auki molemmin käsin ja aseta s,t vaakasuorassa koloihinsa.
Varmista että polttinio on aivan alhaalla kaasuputken päällä. Myrskysuojan
alarcunan täytyy täysin peittää lasin suojakehyksen ylin rengas.
Täytä säiliö puolilleen valopetroolilla. Kierrä pumppu paikoilleen. Lamppu
on valmis käyttöön.



Säätöhana (777)
Kierrä säätöhanan alapäässä oleva suodatin irti. Puhdista suodatin valopetroo-
Iilla huuhtomalla. Mikäli suodatin on rikki tai pahasti tukkeentunut, hanki uusi
suodatin niin pian kuin mahdollista. Tarkista suodattimen yläpuolella oleva
venttiili (155). Sen on oltava puhdas. Uusi kulunut venttiili.
Pane venttiili ja sen jousi paikoilleen, kierrä suodatin lujasti paikoilleen Mikäli
säätönupin tiivisteiden (234) holkki on löysä, kiristä se pihdeillä samalla tarkas-
taen että säätönuppi (1588) liikkuu vapaasti.

Säätönupin akselin tiivisteiden (234) uusiminen
säätöhanassa (777)
Poista säätönuppi N etämällä se ulos, sitä pidättää sen sisällä oleva jousi. Kierrä
tiivisteiden holkki auki, poista vanhat tiivisteet, pane niiden tilalle uudet tiivis-
teet (234) ja kierrä liolkki paikalleen lujasti. Pane säätöntippi paikalleen lujasti
tvöntämällä, huolehdi että nupin ohjausvako osuu paikalleen akselilla. Kiris-
tä tiivisteiden holkki pihdein samalla tarkastaen, että säätönuppi pääseevapaasti kiertymään.
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T Ä R K E Ä Ä
Olemme tehneet kaiken voitavamme tämän lyhdyn
valmistuksessa ja pakkauksessa.
Mikäli jotain puuttuu tai jotain on vahingoittunut, palauttakaa
tämä lappu heti siihen liikkeeseen, josta ostitte lyhdyn, täyttäkää
ensin kääntöpuolella olevat kohdat huolellisesti.
Huomautukset on tehtävä kolmen päivän sisällä ostosta.
Pakkaaja no:
Päivämäärä:


