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Pri uporabi si pomagajte s slikami v originalnih navodilih. 

OPOZORILO! 
Pred začetkom delovanja svetilke, obvezno odstranite papirato 
zaščitno embalažo steklenega cilindra in bela plastična obroča, 
katera se nahajata na zgornjem in spodnjem delu steklenega cilidra! 
 
PRINCIP DELOVANJA 
Ko odprete ročno kolesce, se petrolej, ki je pod pritiskom, potisne skozi 
cevni sistem v notranjo posodo svetilke. Med gorenjem mešanice 
petroleja in zraka bo svetilna vrvica zaradi svoje kemične sestave 
zasvetila. 
 
TEHNIČNI PODATKI 
Prostornina: 1 l prečiščenega petroleja 
OPOZORILO! 
Ne uporabljajte bencina, aromatičnih olj, ... 
Moč svetlobe: 400 W 
Trajanje gorenja: ca. 8 ur z 1 l petroleja pri ca. 1,5-2 bar 
 
VARNOSTNA OPOZORILA 
Skrbno preberite in upoštevajte navodila za uporabo. 
Vsa dela izvajate previdno, ker sicer obstaja nevarnost požara ali lahko poškodujete stekleni 
cilinder. 
OPOZORILO! 
- Delovanje svetilke je primerno samo na prostem, nikoli v zaprtem prostoru. 
- Svetilko zmeraj uporabljajte na nevnetljivi podlagi. 
- Zmeraj upoštevajte varnostno razdaljo med svetilko in vnetljivimi in na toploto občutljivimi 

predmeti. 
- Nikoli ne dolivajte petroleja, dokler svetilka sveti. Pred polnjenjem jo zadostno ohladite. 
- Svetilke ne puščajte v dosegu otrok. 
- Po uporabi jo zadostno ohladite in spravite na varno mesto. 
Ob neupoštevanju navodil preneha vsakršna pravica do garancije. 
Pomembno:  
- Poškodovane svetilne vrvice povzročajo sikajoče plamene, ki lahko poškodujejo cilinder ali 

armaturo. 
- Poškodovano svetilno vrvico takoj zamenjajte z novo. 
- Uporabljajte samo originalne BRÜDER MANNESMANN svetilne vrvice. 
 
VARNOSTNA OPOZORILA ZA UPORABO SVETILNIH VRVIC 
Menjava svetilne vrvice  naj po možnosti poteka brez prisotnosti prahu. 
1. Svetilne vrvice zamenjujte samo na prostem.  
2. Pregorelo svetilno vrvico takoj odstranite, po možnosti se izognite dviganju prahu. 
3. Po menjavi namizne ploskve, grla žarnice ipd. si umijte roke. 
4. Pregorelo svetilno vrvico lahko odstranite v običajne smeti. 
- Če črpalka ne deluje pravilno, izvlecite bat črpalke, naoljite usnjeno manšeto in jo rahlo 

nakrčite (po potrebi obnovite) in ga z vrtenjem osi bata potisnite nazaj v cilinder črpalke. 
- Če je bat črpalke stisnjen, je ventil črpalke v črpalni cevi prepusten. Z daljšim izvijačem ga 

odvijte in očistite ventilni vložek. Prej odprite zračni vijak. 



- Tesnilni obroč polnilne kape varovala mora biti v dobrem stanju, ker sicer uhaja pritisk iz 
posode. 

OPOZORILO: 
Za ugotavljanje netesnilnih mest posodo goreče svetilke postavite v zbiralnik za vodo. Dvigajoči 
mehurčki pokažejo netesnilna mesta. 
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in svetilne vrvice. Uporaba drugih nadomestnih 
delov povzroči motnje. 
 
1. POLNJENJE POSODE 
Glejte sliko v originalnih navodilih na strani 2.  
Odvijte manometer (149), vstavite lijak (165) v 
odprtino za polnjenje in natočite prečiščeni 
petrolej. Manometer privijte nazaj, kazalec 
ročnega kolesca (111) zavrtite navzgor. 
Pomembno: 
Med uporabo petroleja se zmanjšata posebej 
na začetku pritisk in moč svetenja. Najkasneje 
po 1 uri in pol gorenja ponovno napolnite zrak. 
2. PRIVEZOVANJE SVETILNE VRVICE 
Navitje (92) odvijte, odstranite pokrov (123) in 
notranji ovoj (117). Odvijte šobo (3). Svetilno 
vrvico napeto privežite okrog majhne izbokline 
na šobi in dvojno zavozlajte. Odvečno nitko 
kratko odrežite, šobo privijte nazaj. Zdaj 
postavite notranji dimnik. Pri postavljanju 
pokrova pazite, da bodo vijaki nameščeni v za 
to namenjenih odprtinah. 
Pri montaži nastavka dimnika mora biti plinska 
cev (33) nameščena čez brizgalno šobo 
petroleja. 
 
3. IZČRPAVANJE ZRAKA 
Kazalec na ročnem kolescu (111) mora stati 
pokonci. Vrtljiva vzvoda (223) predgrelnika in 
prezračevalnega varovala (13) na manometru 
morata biti zaprta. Izčrpavanje zraka poteka, 
dokler prikaz manometra stoji za rdečo črto. 
4. PRIŽIGANJE 
Prižgite vžigalico, potisnite vrtljivi vzvod (223) 
navzdol in usmerite plamen vodoravno na 
odprtino cevi, dokler predgrelnik ne zagori. V 
primeru da vžigalica ali vžigalni plamen 
ugasneta, takoj zaprite vrtljivi vzvod in 
ponovite postopek prižiganja. Vžigalni plamen
pustite goreti 40-50 sekund, pri čemer se 
načrpa zrak, dokler prikaz na manometru ne stoji za rdečo črto. Nato zavrtite kazalec ročnega 
kolesa (111) počasi navzdol (v smeri urinega kazalca). Pri prvi uporabi nove svetilne vrvice 
zaprite vrtljivi vzvod takoj, ko mrežica zatli. S postopkom prižiganja pričnite šele, ko je tudi 
mesto priveza popolnoma vneto. Po prižigu in odprtju ročnega kolesca (111) se svetilna vrv
oblikuje i

 

ica 
n zasveti. 

 



5. VIJAK ZA REGULIRANJE ZRAKA NA MEŠALNI CEVI 
Če ob začetku delovanja svetilka ne sveti dovolj, pomaga zadnji konec čistilne igle za šobe 
(180) za nastavitev nastavljivega vijaka (32) na večjo svetlost (največ ¼ vrtljaja na levo). 
 
6. ZAMENJAVA ŠOBE (50) OZ. ČISTILNE IGLE (68)  
Vzemite stran dele kot je opisano v 2. poglavju in odvijte 
šobo z vijačnim ključem. Pri tem držite obroč uplinjača z 
roko. Za zamenjavo čistilne igle uporabite matični ključ 
(119). Pri sestavljanju privijte šobo čvrsto nazaj. 
 
7. NASTAVITEV PRAVILNE RAZDALJE MEŠALNE 

CEVI 
Odprite prezračevalni vijak (13). Kazalec ročnega kolesca 
zavrtite navzdol. Vijak na notranjem ovoju odvijte, da lahko 
odstranite mešalno cev (33). Optimalna razdalja mešalne 
cevi do brizgalne šobe (34) je 17 mm. Odmerite razdaljo, 
namestite mešalno cev in zategnite vijak (21). 

UGAŠANJE SVETILKE 
Odprite zračni vijak (13) na manometru (149). Po 
izteku zraka zavrtite kazalec na ročnem kolescu 
navzgor, da petrolej ne bo mogel iztekati. Če bo 
svetilka po končani uporabi ostala pod pritiskom, ne 
odpirajte zračnega vijaka, temveč samo zavrtite 
kazalec na ročnem kolescu navzgor. Če sta ročno 
kolesce in zračni vijak zaprta, ne more uhajati 
pritisk iz posode.  
Garancija: 
 
Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija 
zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za 
katere je dokazano, da so posledica uporabe 
materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških 
napak. Pridržujemo si popravila, naknadne 
izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo 
nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila 
ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na 

aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih 

sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot 
so stikala, potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne 
spadajo k aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi 

malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve 

varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
 
 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te 
vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v 



našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke 
vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in 
akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen 
žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki 
bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom 
in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih 
pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad 
Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 
Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe 
razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke 
izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z 
zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: 
Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
 
- Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
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