
Lampă cu petrol Mannesmann  
 
Această lampă nichelată, cu petrol, de 41 cm înălţime este ideală pentru a crea 
o ambianţă deosebită în grădină, pe balcon sau terasă. Un excelent obiect 
decorativ, atracţia oricărei petreceri în aer liber. Rezervorul cu aproximativ 1 l 
petrol oferă o autonomie de funcţionare de peste 8 ore. Puterea de iluminare 
poate fi controlată manual şi este aproximat echivalentă cu 400 W. Lampa este 
uşor de agăţat, utilizându-se mânerul practic pentru transport. Este livrată cu 
sticlă de protecţie. 
 

- intensitatea luminii 400W 
- include 2 sifoane de gaz 
- cu aprindere automată 
- 8 ore de iluminare cu 1 l de ulei consum 
- Placată cu oţel nichelat 
- Înălţimea totală 420mm 

 
Atenţie! Înainte de prima utilizare a lămpii, scoateţi ambalajul de protecţie de 
pe cilindrul de sticlă. 
Principiul de funcţionare: 
După ce destrângeţi rotiţa, petrolul sub presiune este condus printr-un 
mecanism la valva din interiorul lămpii. 
Printr-un amestec de aer-petrol inflamabil, fitilul inflamabil se aprinde datorită 
compoziţiei sale chimice.  
 
Caracteristici tehnice: 
Cantitate: 1 litru de petrol pur 
                   Atenţie! Nu folosiţi niciodată petrol parfumat, esenţă sau produse 
uşor inflamabile. 
Intensitatea luminoasă: 400 W 
Durata incandescenţei: în jur de 8 ore la un 1 litru de petrol de 1,5-2 bari. 
 
Sfaturi de securitate 
Citiţi cu mare atenţie aceste instrucţiuni. Orice intervenţie asupra produsului 
trebuie făcută cu mare atenţie. Risc de incendii sau se poate sparge cilindrul 
de sticlă. 
 
Atenţie! 

- Utilizaţi această lampă în exterior! 
- Puneţi lampa pe un suport neinflamabil şi la o distanţă apreciabilă 

faţă de obiecte sensibile la căldură şi foc. 
- Nu înlocuiţi petrolul când lampa este aprinsă. Aşteptaţi să se 

răcească. 
- Nu lăsaţi lampa la îndemâna copiilor. 
- După fiecare folosire, lăsaţi lampa să se răcească suficient înainte 

de a o depozita într-un loc sigur.  
- Nerespectarea acestor instrucţiuni duce la pierderea garanţiei 

produsului.  
Important: 

- Fitilul incandescent deteriorat poate strica cilindrul de sticlă şi 
poate deteriora armatura rezervorului. 

- Înlocuiţi imediat fitilul deteriorat. 
- Vă sfătuim să folosiţi numai fitiluri Bruder Mannesmann. 

 
Sfaturi de securitate referitoare la înlocuirea fitilului 
Înlocuiţi fitilul într-un loc curat, fără praf. Procedaţi astfel: 
1. Nu înlocuiţi fitilul decât în spaţii exterioare.  
2. Scoateţi cu atenţie fitilul deteriorat, evitaţi expunerea la praf.  
3. După înlocuirea fitilului, curăţaţi soclul lămpii, apoi spălaţi-

vă pe mâini. 
4. Fitilul stricat poate fi aruncat la coşul de gunoi obişnuit. 

Dacă pompa nu trage normal, trageţi pistonul pompei, ungeţi cu ulei manşeta 
de piele, apoi evacuaţi uşor presiunea apoi reintroduceţi-o în cilindrul pompei 
trăgând de tija pistonului. 
Dacă pistonul este ieşit, aceasta înseamnă că valva pompei curge. Deşurubaţi 
valva cu o şurubelniţă lungă, apoi curăţaţi mecanismul valvei. Garnitura de 
etanşeitate a valvei trebuie să fie în stare bună. Dacă nu, presiunea aerului 
poate scăpa.  
Remarcă: Pentru a descoperi scăpările, puneţi rezervorul lămpii într-un 
recipient cu apă. Dacă apar bule de aer, înseamnă că sunt scăpări de presiune 
în locul respectiv. 
Nu folosiţi decât fitiluri sau piese de schimb Bruder Mannesmann. Utilizarea 
altor fitiluri poate duce la funcţionări defectuoase. 
 
Imaginea 1: Umplerea rezervorului 

 
 
Deşurubaţi manometrul (n ° 149), puneţi pâlnia în gaura de umplere, apoi 
turnaţi petrol în pâlnie. Strângeţi manometrul la loc, învârtiţi de rotiţă (n ° 
111). 
 
Important! Combustibil consumat reduce presiunea şi intensitatea luminii. 
După o oră şi jumătate de iluminare, trebuie obligatoriu ca pompa să 
primească aer din nou. 
 
Imaginea 2: Fixarea fitilului 
 

 
 
Desfaceţi şurubul holendrului suportului (desen 5, n ° 92), scoateţi cupola 
(desen 2, n ° 123), cu elementul intern (n ° 117). Scoateţi capacul candelei (n ° 
3). Lăsaţi să alunece fitilul pe capac şi apoi prindeţi-l. Tăiaţi firul în plus, 
strângeţi capacul la loc. n ° 3. Apoi aşezaţi recipientul de amestec. Fiţi atenţi 
să puneţi cupola la loc în aşa fel încât şurubul să se potrivească perfect în 
locaşul său.  
Când instalaţi cutia de grafit, poziţionaţi tubul de amestec (n ° 33) pe capul de 
aspirare (Desen  7, n ° 34). 
 
Imaginea 3: Pomparea aerului 

 
 
Învârtiţi de rotiţă (n ° 111) spre interior. Închideţi levierul (desen 4, n °223) al 
preîncălzitorului şi şurubul de curăţare (desen 3, n °13) al manometrului. 
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Acţionaţi pistonul de scufundare pentru a pune rezervorul sub presiune până 
când indicatorul manometrului atinge semnul roşu. 
 
Imaginea 4: Punerea în funcţiune a lămpii 
 

 
 
Aprindeţi un băţ de chibrit, trageţi levierul în jos, apoi apropiaţi flacăra de 
deschizătura tubului de aprindere până când ia foc. Dacă chibritul se stinge, 
închideţi levierul imediat şi luaţi-o de la început. Lăsaţi să ardă 40-50 de 
secunde, pompaţi aer până când săgeata manometrului atinge semnul roşu. 
Apoi învârtiţi de rotiţă (n °111) în sensul acelor de ceasornic. La prima 
folosire a unui fitil nou, închideţi imediat levierul dacă fitilul se face roşu. 
Începeţi cu procedura de preîncălzire chiar dacă elementul de conexiune este 
complet aprins. După preîncălzire şi destrângere a rotiţei, fitilul se aprinde.  
 
Imaginea 5: Reglarea şurubului tubului dec amestec 
 

 
 
Dacă intensitatea lămpii este insuficientă de la prima utilizare, folosiţi vârful 
capului de aspirare (n °68)  pentru a învârti şurubul tubului (n °32) cu ¼ de 
rotaţie spre stânga pentru a obţine o mai bună poziţie. 
 
Imaginea 6: Înlocuirea capului de aspirare (n °50) şi a capătului (n °68) 
 

    
 

Scoateţi piesele ca în imaginea 2: scoateţi capul de aspirare cu o cheie. 
Scoateţi inelul părţii superioare a tubului. Pentru schimbarea vârfului capului 
de aspirare folosiţi o cheie. (n °119) 
 
Imaginea 7: Tubul  
 

 
 
Desfaceţi şurubul (n °13). Trageţi de rotiţă (n °111) cu săgeata în jos. 
Deşurubaţi şurubul elementului intern până când tubul poate fi reglat în jos 
sau în sus (n °33). Spaţiul dintre tub şi capul de aspirare este de 17 mm. 
Respectaţi distanţa, fixaţi tubul apoi strângeţi şurubul. (n °21). 
 
Stingerea lămpii 
 
Desfaceţi şurubul (n °13) al manometrului (desen 3, n °149). După fluxul de 
aer, învârtiţi de rotiţă (n °111) cu săgeata în sus pentru ca să nu curgă petrolul. 
Dacă lampa rămâne sub presiune, fără să fie utilizată. Nu deschideţi şurubul. E 
suficient să strângeţi rotiţa cu săgeata spre sus. Dacă rotiţa (n °111) şi şurubul 
(n °13) sunt închise, presiunea nu poate scăpa din reyervor. 
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