
Bruksanvisning Koholmen
Vi rekommenderar a du använder bränsle som består av 100% ren paraffinolja, gärna av 
vårt eget märke Karlskronafotogen. Ren fotogen (lampolja), minimerar risken för os och 
obehaglig lukt. Rä använd 
behöver du aldrig byta din veke, det är bränslet som brinner och inte veken. Se bara ll a 
du alld har fotogen i oljehuset och a du använder den oa.

AA tänka på
- Placera lampan på e 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 
luström. Placera därför inte lampan i närheten av brännbara material, exempelvis gardi-
ner. Lämna även e område om cirka en meter fri ovanför lampan.

Så tänder du lampan
1.1. Skruva av brännaren från oljehuset.
2. Skruva på brännaren igen och låt veken suga fotogen i minst 1 mme. Tänds lampan för 
digt kan den brinna sämre och osa på grund av dålig förbränning.
3. Tänd veken och sänk den så a veken knappt syns ovanför konan på brännaren. Är 
veken för högt uppskruvad brinner själva veken, lågan blir för hög och sot bildas i brännar-
röret.
4. Sä llbaka brännarröret.

Så släcker du lampan
Blås sne ner i brännarröret, eller vrid ner veken, så a lågan slocknar. Tänk på a brän-
narröret, och området ovanför brännarröret, är mycket varmt.

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 ll
dess a kugghjulen fäster i veken.

Våra fotogenlampor är inte avsedda för dekorava belysningsändamål, utan endast som primär ljuskälla i ut-
rymmen som saknar modern elektrisk belysning (såsom exempelvis fridsstugor, verandor och uteplatser). 
Våra lampor är försedda med rundbrännare vars konstrukon baseras på Schweizaren Aimé Argands patent, 
där det rikt perforerade galleriet och vekkonans luiga konstrukon, möjliggör en riklig syrellförsel som ger 
en mycket effekv förbränning med en ljusstyrka motsvarande 6-15 gånger den hos en snörvekesbrännare 
avsedd för dekorava ändamål.

EEnligt EU:s direkv EN 14059:2002 uppfyller tradionella rundbrännare, vars må och konstrukon varit den-
samma sedan 1870-talet, inte längre de säkerhetskrav som bör ställas för a skydda barn under tre års ålder 
från fara, varför de inte får användas i dekoravt sye, utan endast som funkonsbelysning. Skulle våra 
lampor – tvärt emot våra intenoner – användas i dekoravt sye finns risk a barn under tre års ålder, 
genom a suga på veken eller dricka av fotogenen, utsäs för livshotande lungskador. 
VID FÖRTÄRING AV FOTOGEN: Framkalla inte kräkning. Kontakta genast Giinformaonscentralen eller läkare.


