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GEBRUIKSAANWIJZING OLIELAMP 
FEUERHAND 276 

Bij de eerste ingebruikname: 
 
Vul de lamp met petroleum of paraffine lampolie (65o) tot circa ½ c.m. onder de vulopening. 
Neem de eventueel gemorste brandstof weg en laat de lamp gedurende circa 20 minuten staan 
om het katoen de gelegenheid te geven de brandstof op te zuigen. 
Controleer de lamp op lekkages. 
 

Het aansteken: 
 
Duw de handel naar beneden en druk deze in de borg. Draai de brander zover op dat er 3-4 
mm katoen zichtbaar is. U kunt nu de lamp aansteken. Ontgrendel de handel en draai de 
brander terug tot de vlam nog net zichtbaar is over de volle breedte van het katoen. Wacht 
enkele minuten tot de lamp voldoende op temperatuur is. Draai nu de lamp op de door u 
gewenste lichtsterkte let hierbij er wel op dat de lamp niet gaat “roeten”. 
De omgevingstemperatuur heeft invloed op de werking van de lamp. Indien de lamp wordt 
ontstoken in een warme ruimte en vervolgens in een koude omgeving wordt geplaatst zal de 
vlam opnieuw moeten worden afgeregeld.  
 

Het doven: 
 
Draai de brander laag totdat de vlam nog net zichtbaar is over de volle breedte van het katoen. 
Duw de handel naar beneden en druk deze in de borg. Blaas tussen het glas en de vlam tot de 
vlam gedoofd is. Sluit de lamp. 
 

Transport en opbergen: 
 

Het is raadzaam de lamp te allen tijde te bewaren met petroleum in het reservoir, dit voorkomt 
oxide in het reservoir en  uitdroging van het katoen. Indien de lamp gevuld is met paraffine 
lampolie is het aan te raden het katoen uit de brander te verwijderen om “kleven” van het 
katoen te voorkomen. 
 

Kenmerken: 
 

De lamp heeft een reservoirinhoud van 0,34 liter, voor een brandtijd van circa 20 uur. En is 
voorzien van een 5”’ vlakbrander en katoen. 


