
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
   Stenersgata 24, 0184 Oslo 
   Tlf: 22 36 60 70 rk-smia.no
   E-post:   post@rk-smia.no  



 
Fylling 
Skru av påfyllingspluggen 149 og sett 
trakten I åpningen. Fyll tanken nesten 
full med ren parafin, helst ikke 
lampeolje. (Bruk evt. Zibro Pluss 
parafin som leveres I 20 liters 
kanner.) Skru fast pluggen igjen, og 
drei rattet 111 til pilen peker rett opp 
(stengt). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Montering av glødenett 
Løs de to skruene 92, loft av topplokket 123 N og 
innerkappen 117 N. Bind glødenettet 4 fast ovenfor 
nedre flens på brenneren 3 med dobblelt knute. 
Fordel jevnt rundt brenneren (porselens-del, også 
kalt gass-spreder) og klipp av trådendene. Sett på 
igjen innerkappen med blanderøret montert rett 
over dyserøret,- deretter topplokket. Stram skruene 
godt til. 

 
 
 

 
 
 
 

RUNE DROTNINGHAUG
Henning, jeg mener du sa det ikke var så lurt med lamepeolje.



 
 

Pumping av luft 
Steng rattet 111 (Pilen rett opp). Lokket 223 N på 
lufteskruen 13 stenges Pump inn luft til, 
manometerpilen såvidt passerer den røde streken. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Forvarming / tenning 
Lokket/hendelen 223 N på hurtigtenneren slås 
ned. Samtidig holdes en tent fyrstikk over 
tennhullet, helt til parafindampen antennes. 
Skulle ikke dette skje, steng da snarest 
hurtigtenneren slik at De beholder trykket. 
Tenn en ny fyrstikk og prøv igjen. Ternner den 
lkke etter flere forsøk renses dysen 221 med 
vedlagte rensenål 180 for ny tenning. Ved 
første gangs bruk av glødenett avbrennes 
nettet samtidig med forvarmingen som hver 
gang bør pågå 40 - 50 sekunder. Pump inn mer 
luft når trykket faller.  
Drei rattet til åpen stilling (piles peker 
ned).Gir da lykten et gjevnt lys, lukkes 
hurtigtenneren. (Glødenettet formes til riktig 
fasong av seg selv.) Dersom lykten brenner 
med gul, osende flamme eller blusser opp, har 
forgasseren vært for kald. Foreta da 
forvarming på nytt. Lysstyrken er best når 
manomenterpilen viser fullt trykk. Pump av og 
til for å holde trykket/lysstyrken oppe. 

 
 
 



 
Justering av luftregulering-skruen  
Dersom lykten ikke gir godt nok lys (tross 
nok trykk), dreies luftereguleringskruen 32 N 
opptil max. 1/4 omdreining til høyre eller 
venstre med skrutrekkeren på enden 
av fastnøkkelen 66 N til max lysstyrke 
oppnås. Skrutrekkeren passer også til skruen 
112 på rattet. Merk: For å rense dysen ved 
hjelp av den innebygde rensenålen, dreies 
rattet raskt frem og tilbake deretter til pilen 
peker rett ned mens lykten brenner. Den 
samme fremgangsmåten gjelder ved 
mangelfullt trykk, eller dersom flammen 
skulle slåtilbake i blanderøret. Da høres en 
fresende lyd. Skulle den fortsatt ikke brenne 
normalt, må den slokkes og tennes på nytt. 

 
 
Utskifting av brenner og /eller innvendig rensenål 68 

 
 
Ta av delene som på bilde og skru av 
brenneren 50 med fastnøkkel 66 N. 
Hold samtidig fast forgasserringen 
med en hånd. Deretter kan evt. 
Rensenålen 68 skiftes ut. Skru den ut 
med nøkkel nr. 119. Etterpå festes 
delene skikkelig på nytt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Innstill. av riktig blanderøravstand /skifte av blanderør 
 
 
Åpne lufteskruen 13 og drei pilen på rattet 
111 ned. Løsne opp skruen 21 på 
innerkappen 117 N slik at blanderøret 33 
N kan trekkes opp, evt skiftes. Plasser 
enden på fastnøkkelen 66 N med 
avstandsmåleren på høykant) mellom 
forgasserdysen og blanderøret 
overenstemmelse med avmerkningen på 
nøkkelen. Dytt blanderøret 33 N ned på 
avstandsmåleren på nøkkelen og fest 
skruen 21 N til klemmen 20 N på 
blanderøret sitter fast igjen. Monter delene 
på plass igjen.  
 
 

 
 
Slukking 
Åpne lufteskruen 13 ved påfyllingspluggen 149. Når trykket er bort, stenges rattet 111, samt 
lufteskruen, slik at parafinen ikke kan lekke ut. 



 

Råd og vink om vedlikehold av lykten. 
A: Ødelagte glødenett må byttes ut selv om det kun er mindre skader i nettet. Det vil ellers 
resultere i at flammer skyter ut fra nettet og forårsaker ødeleggelser på lykten og spesiellt 
glasset. 
B: Hvis pumpen ikke arbeider effektivt, må toppen skrues opp trekk ut stempelet. Ha olje på 
læpakningen og flat den ut. Skift den om nødvendig og dytt den ned i pumpehuset igjen 
mens De dreier på pumpestangen. 
C: Hvis ventilen i bunnen av pumpen er defekt vil trykket. gå fortere ut av tanken og 
pumpestanga vil heve seg opp av pumpehuset. Skru ut ventilen med en skrutrekker. rens eller 
skift ventilinnmaten 17. Husk A åpne lufteskruen 13 for demontering av ventilen. D: 
Pakningen 11. i påfyllingspluggen 5 må alltid være i god stand, da det ellers vil oppstå 
lekkasje. 
E: Ved demontering av regulatoren 153, må det alltid settes inn en ny blypakning 90 Merk: 
Hvis det. kan se ut som om tanken har en lekkasje, holdes den (med trykk ned i vann. Da vil 
luftboblene vise hvor lekkasjen er. Ved reklamasjon: Oppgi prod. nr. i bunnen av tanken, 
samt lyktens . typernr. 
De kun bruke orginale Petromaxdeler og glødenett for at lykten skal fungere riktig, 0 g for at 
garantien skal gjelde Verken fabrikken eller vi vil påta oss ansvar ved feil bruk av lykten. 
Dersom forhandleren skulle være utsolgt for nødvendige service-sett med deler: Skriv til 
RK-smia. Oppgi da delenes nummer og lyktens størrelse. 
Garantiseddelen: Når lykten brukes riktig (ifølge bruksanvisningen) gjelder kjøpsIovens 
bestemmelser. Garantiseddelen gjelder i to år fra kjøpsdato og må vedlegges lykten dersom 
De ønsker A sende den inn for reparasjon/overhaling uten anførsel av arbeidspenger 
Defekte deler anføres og likeså frakt når reparasjonen ikke er en reklamasjon, men skyldes 
feil bruk. 
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