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info@olielamp.nl
Olielampen en toebehoren

Gebruikshandleiding Aladdin olielamp
Inhoud van de verpakking:
Reservoir – trekglas – brander – gloeikous – schaaf – beugel (hanglamp) – kapdrager – kap vesta opaal
–gebruikshandleiding.
Uitpakken en samenbouwen:
• Neem de onderdelen uit de verpakking en controleer deze op beschadigingen.
• Plaats het reservoir op een vlakke ondergrond.
• Schroef hierin de brander en plaats de kapdrager op de brander.
• Plaats de gloeikous R-150 op de brander.
• Plaats het trekglas op de brander.
• Zet de kap op de kapdrager. Kous, glas en kap vormen samen de zgn galerij
• Bij de hanglamp kan het geheel in de beugel worden geplaatst en opgehangen worden.
• Controleer bij de hangende uitvoering of de plafondhaak voldoende vast zit en stevig is.
Eerste ingebruikname:
• Plaats de lamp op een vlakke ondergrond.
• Neem de reservoirdop los en vul de lamp tot 1 cm onder de dop met petroleum klasse A-III circa 1 liter.
• Laat de lamp gedurende ongeveer 20 minuten staan om de petroleum te laten absorberen in het katoen.
• Neem de galerij los door ¼ slag linksom draaien en dan op te tillen.
• Draai het katoen tot net boven de rand en steek het katoen aan, regel het katoen zo dat de volledige pit
brand maar zeker niet walmt.
• Plaats de galerij terug, de gloeikous geeft even een grotere vlam door het verbranden van de parafine en
gaat vervolgens gloeien.
• Regel na enkele seconden het katoen zo af, dat de kous voldoende licht geeft maar niet zwart wordt.
• Boeken en kranten lezen kan uitstekend bij het licht van uw Aladdin- lamp. Controleer dan wel
regelmatig of het kousje niet zwart wordt, het katoen staat dan te hoog, de lamp brandt te fel.
Roetvorming is ook bij deze geavanceerde lampen mogelijk!
Uitzetten van de lamp:
• Draai de brander laag.
• Blaas over het trekglas, door de hoeveelheid koude lucht smoort de vlam.
• Controleer na enkele seconden door de brander weer hoger te draaien of de lamp inderdaad uit is.
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Probleemoplosser
Het gloeikousje gaat steeds stuk:
• Voorkom stoten en andere mechanische belastingen. Zorg dat het kousje goed recht staat. Met het
plaatsen voorkomen, dat u de blauwe paraffine laag raakt.
De lamp brand onregelmatig:
• Neem de galerij los verwijder de vlamverdeler (midden in de brander) en schaaf het katoen vlak met het
bijgeleverde schaafje. Verwijder losse vuildeeltjes
De lamp heeft te lang te hoog staan branden de gloeikous is helemaal zwart:
• Draai de lamp zo laag als mogelijk is, laat de lamp afkoelen, vanaf de onderzijde gaat de roet die binnen
in de gloeikous zit verbranden en wordt de kous weer schoon. Draai langzaam de lamp weer hoger
echter voorkom opnieuw roeten. Blaas eventueel de lamp uit om af te koelen.
De lamp heeft te lang te hoog staan branden de gloeikous èn het glas zijn helemaal zwart:
• Draai de lamp zo laag als mogelijk is, en blaas de lamp uit. Dit kan lastig zijn omdat ook de petroleum
iets opgewarmd kan zijn. Laat de lamp afkoelen door hem rustig op de plek te laten staan. Grote
temperatuurswisselingen zorgen mogelijk voor glasbreuk.
• Het trekglas maakt u schoon door het na volledige afkoeling met de binnenkant heel langzaam draaiend
onder de kraan te houden. De ergste roet verdwijnt. Hierna kunt u met ieder normaal afwas of
schoonmaakmiddel het glas verder schoonmaken. Goed laten drogen ( ook aan de binnenkant!)
• Dikke plukken roet op de galerij verwijdert u voorzichtig met een stofkwast of stuk huishoudpapier.
Roet op de gloeikous moet u laten zitten. De gloeikous hoeft bij alleen maar roet niet vervangen te
worden. Schaaf voor de zekerheid het katoen bij.
• Als alles weer schoon en droog is, zet u de galerij weer in elkaar. Steek het katoen aan en laat de lamp
gedurende enige tijd laag branden. De kous zal vanzelf schoonbranden.
• Mocht er zelfs roet in de ruimte liggen, dan verwijdert u dit het snelst “droog”; met de stofzuiger of met
een droge doek. Deze roet is namelijk niet nat en plakkend.

Geen van bovenstaande oplossingen bieden uitkomst
• Neem contact met info@olielamp.nl op voor verdere hulp.
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