Käyttöohje

Aladdin-lamppu

Aladdin lamput keksittiin jo vuonna 1908.
RK-smia aloitti tuotannon jo vuonna 1955.
. muu öljylamppu ei pala yhtä kirkkaasti
Mikään
ja äänettömästi.
Lue käyttöohjeemme huolellisesti niin saat
parhaan mahdollisen hyödyn lampustasi.

Parafiinilamppujen valovoimaa koskevat tiedot perustuivat aiemmin valmistajien ilmoituksiin ja
tavanomaisten hehkulamppujen kanssa tehtyihin vertailuihin. Koska halusimme selvittää asian
tieteellisesti, pyysimme Norjan valoteknillisen seuran (Selskapet for Lyskultur) puheenjohtajaa R.
Piroa suorittamaan mittauksia. Tulokset osoittivat, että parafiinilamppujen valoteho oli hieman
yliarvioitu. Vuonna 1973 Hagnarsin yleisfotometrilla (samoissa olosuhteissa) suoritetuissa
mittauksissa vertailtiin parafiinilamppuja ja 40 ja 75 watin hehkulamppuja seuraavin tuloksin:
Aladdin 20’’’ 14’’’ 40 W 75 W
Valontiheys (luminanssi) kandeloina neliömetriä kohden 47 000 8 900 4 000 18 000 30 000
(cd/m²) enintään
Valaistusvoimakkuus lukseina yhden metrin etäisyydelle 15,0
2,7
1,3
7,7
20,0
sijoitetulla vaakapinnalla (ilman varjostinta)
Edellisistä mittauksista käy ilmi, että parafiinilamppujen 60 W
17 W 8 W
teho vastaa keskimäärin seuraavia hehkulamppujen
tehoja:

Polttoaine
Aladdin-lampun polttoaineena saa käyttää ainoastaan
lamppuöljyä. Muiden polttoaineiden käyttöön liittyy palo- tai
räjähdysvaara!

Lämmitysteho:
Aladdin-lamppujen lämmitysteho on noin 1 100 wattia. Lampun
käyttö pienentää siis lämmityskustannuksia.

1. Käyttöönotto
Hehkusukan asentaminen: Älä koskaan koske hehkusukkaan.
Ota hehkusukka pakkauksesta tarttumalla sukan kantaan.
Kiinnitä sukka jalustaan kiertämällä sukan kehystä oikeaan. Jos
sukka on vinossa, taivuta metallikehikkoa varovasti. Hehkusukka
on käsitelty sinisellä tai punaisella lakalla (kuljetusta varten).
Lakka tulee polttaa pois. Ole varovainen, sillä lakka palaa
suurella liekillä. Älä kosketa hehkusukkaa tulitikulla, vain liekki
saa osua siihen. Lakka on tarpeen polttaa vain uusista hehkusukista. Uuden hehkusukan mukana on aina metallikehikko.
Tämän jälkeen voit asettaa lasikuvun paikalleen. Jos lasi on
asennuksen jälkeen vinossa, irrota se, paina kiinnikkeitä hieman
sisäänpäin ja yritä uudelleen.

2. Sytyttäminen
Kun olet täyttänyt polttoainesäiliön ensimmäisen
kerran, odota noin tunti, jotta lamppuöljy imeytyy
lampun koko sydämeen. Lampun jalusta, hehkusukka ja liekkilasi muodostavat nyt kokonaisuuden,
jota kutsumme lampun ”yläosaksi”. Irrota lampun
yläosa (kiinnitetty pistinlukolla) ja sytytä sydän.
Odota, että sydän syttyy joka puolelta, ennen kuin
asetat yläosan takaisin paikalleen. Kierrä sydäntä
hieman esiin, kunnes sukan yläosa hehkuu
valkoisena. Sukka ei saa hehkua kauttaaltaan, sillä
hehku voimistuu seuraavien 10–30 minuutin
aikana. Liekki voi tällöin kasvaa liian korkeaksi, ja
hehkusukka saattaa nokeentua. Jos sukassa on
nokea, kierrä sydäntä alaspäin, jolloin noki palaa
pois.
Lamppu palaa nyt oikein niin kauan kuin ympäröivät olosuhteet pysyvät muuttumattomina.
Esimerkiksi kesämökeissä olosuhteet voivat kuitenkin muuttua nopeasti. Kun lamppu sytytetään,
lämpötila saattaa olla -20 ºC. Hetken kuluttua se on saattanut nousta +20 ºC:seen. Lämpötilan
noustessa ilman happipitoisuus laskee merkittävästi, ja lamppu voi alkaa savuttaa. Kierrä silloin
sydäntä hieman sisään. Hehkusukkaan tarttunut vähäinen noki poltetaan pois samalla tavalla. Jos
koko sukka on nokeentunut, sammuta lamppu ja anna sen jäähtyä. Sytytä lamppu sitten uudelleen
ja polta sydäntä pienellä liekillä, kunnes noki on palanut pois. Sekä lamppu että rakennuksessa
oleskelevat ihmiset kuluttavat happea. Ellei tilaa tuuleteta, lampun sydäntä on illan mittaan tarpeen
kiertää sisään.

Sammuttaminen
Puhalla liekkilasiin ylhäältäpäin. Puhaltaminen aiheuttaa usein rahisevaa ääntä, mikä on normaalia.
Kattolamppu saattaa olla hankala sammuttaa ylhäältäpäin. Voit sammuttaa sen myös puhaltamalla
voimakkaasti polttimeen. Puhalla suorassa kulmassa säätöruuviin nähden ja tähtää kohtaan, jossa

ilmanottoaukko sijaitsee. Jotkut käyttävät esimerkiksi kuparista valmistettua, taivutettua putkea,
jonka avulla liekkilasiin saa puhallettua ilmaa ylhäältäpäin.
Huomaa: Varmista, että lamppu on sammunut. Jos sydämen juureen jää palamaan pieni liekki,
poltin ylikuumentuu.

3. Sydämen puhdistaminen
Sydän tulee puhdistaa säännöllisesti, mielellään
polttoainesäiliön joka toisella täyttökerralla. ÄLÄ
kuitenkaan puhdista sydäntä 10 ensimmäisen täyttökerran yhteydessä. Irrota lampun yläosa ja vedä
liekinlevittäjä ulos. Kierrä sydän kokonaan sisään ja
kiinnitä sydämenpuhdistin palopäähän. Kierrä sitten
sydäntä esiin, kunnes se juuri ja juuri koskettaa
sydämenpuhdistinta. Kierrä puhdistinta oikeaan
(myötäpäivään). Puhdistimen tulee koko ajan levätä
polttimen metalliosan päällä, se ei saa painaa sydäntä.
Aseta liekinlevittäjä takaisin paikalleen. Varo
vahingoittamasta puhdistettua sydäntä. Sydäntä ei saa
käsitellä saksilla, partakoneenterällä, leikkausveitsellä
tai muulla vastaavalla. Jos sydänpunos on rispaantunut tai revennyt (puhdistimen virheellisen käytön
seurauksena), se on korjauspoltettava. (Lisätietoja on kappaleessa ”Sydämen korjauspoltto”.)

4. Uuden sydämen asentaminen
Varmista, että sydämen tyyppi on oikea.
Tyyppinumero on merkitty säätöruuviin (esimerkiksi
numero 23). Irrota lampun yläosa ja liekinlevittäjä.
Kierrä poltin irti. Irrota suukappale 25114 ja kierrä
sydän täysin esiin. Irrota sydän yhdessä säätimen
25108 kanssa. Työnnä uuden sydämen paperiliuskat
polttimen läpi ja tartu niihin alhaaltapäin. Paina
sydäntä hieman ja lukitse säädin sydämen
kiinnikkeisiin. Paina sydäntä ja kiinnitä säädin
samalla hammaspyörään. Kierrä säätöruuvia vasempaan ja vedä samalla sydäntä alaspäin. Varo, ettei
sydämen sisäpintaan liimattu keltainen teippi vahingoitu. Aseta suukappale paikalleen kiertämällä sitä
oikeaan. Irrota paperiliuskat ja aseta liekinlevittäjä
paikalleen. Jos sydänpunoksen pää on rispaantunut,
polta sydäntä kuivana. Sammuta sydän heti, kun
sydän on siisti. Muista, että sydämen tulee imeytyä tunnin ajan, ennen kuin lamppu sytytetään.
Sydäntyyppiä 21 ja sitä vanhempia ei enää valmisteta. Jos lamppusi sydämen tyyppi on 21, vaihda
lamppuun säädin numero 23 ja sydän numero 23.

Sydämen korjauspoltto
Sydän korjauspoltetaan silloin, kun käsittely sydämenpuhdistimella ei riitä.
Irrota lampun yläosa ja liekinlevittäjä. Kierrä poltin irti polttoainesäiliöstä ja anna sydämen kuivua.
Kun sydän on täysin kuiva, sen voi korjauspolttaa. Kierrä sydäntä esiin niin, että sen viallinen osa
tulee esiin palopäästä. Sytytä sydän. Sydän on vaikea sytyttää, kun siinä ei ole polttoainetta.
Kuumenna sydäntä liekillä ja yritä saada se hehkumaan puhaltamalla. Kuumenna sydäntä aina
uudelleen ja jatka puhaltamista. Sydämen koko esillä olevan osan tulee palaa loppuun. Sammuta
hehku painamalla palopäätä esimerkiksi tulitikkurasialla. Vedä puukolla tai vastaavalla poikittain
sydämen päältä. Jos näkyviin tulee sydänpunoksen kuituja, polta myös ne. Täytä säiliö
lamppuöljyllä. Muista, että sydämen tulee imeytyä tunnin ajan, ennen kuin lamppu sytytetään.

Lisäohjeita
Älä koskaan käytä polttoaineena muuta kuin parafiinipohjaista lamppuöljyä.
Älä koskaan polta lamppua niin pienellä liekillä, ettei sukassa näy valkoista hehkua.
Älä jätä lamppua palamaan ilman valvontaa.
Jos et ole varma siitä, että lamppu on syttynyt kunnolla, polta sitä hetken ajan täydellä teholla.
Silloin se alkaa palaa tehokkaasti.
Käsittele lampun sydäntä huolellisesti. Käytä sydämenpuhdistinta ja pidä poltin puhtaana. (Poista
tulitikkujen kannat yms.)
Suositetut varaosat: 1 lasikupu ja 2 hehkusukkaa. (Sydän kestää vuosia, ellei polttoainesäiliötä
polteta täysin tyhjäksi.) Lampun tyyppinumero, esimerkiksi 23, on merkitty säätöruuviin. Merkitse
numero muistiin varaosien hankkimista varten.
Vanhentunut lamppuöljy saattaa päästää ilmaan pahanhajuisia kaasuja.
Jos liekinlevittäjä on viallinen, lamppu palaa huonosti. Tarkista liekinlevittäjän kunto tunnustelemalla sen sivuja ja reunoja sormella.
Lamppu kannattaa puhaltaa sammuksiin silloin, kun valoteho on sopiva. Älä kierrä säätöruuvia..
Kun sytytät lampun seuraavan kerran, älä silloinkaan kierrä säätöruuvia. Hetken kuluttua lamppu
saavuttaa saman valotehon kuin edellisellä käyttökerralla.
Aladdin-lampun käyttö vaatii pientä perehtymistä, mutta se kannattaa.
Vuokramökkeihin
ja
huviloihin
suositamme 20 linjan ja etenkin 14 linjan
polttimia. Saat lisätietoja näiden lamppujen
käyttöoppaista.
Jos lamppu altistetaan suoralle auringon valolle, parafiinin eri aineosat saattavat alkaa
kerrostua ja lampun polttaminen aiheuttaa
epämiellyttävää hajua. Vaihda tällöin vanha
polttoaine uuteen.
Huolehdi tilan tuuletuksesta. Jos rakennusta
ei tuuleteta ja lämpötila nousee, ilman
happipitoisuus laskee ja lampun liekki
kasvaa. Säädä tällöin lampun sydäntä.
Täydennä polttoainesäiliötä. Jos vain
kolmannes säiliöstä on täynnä, kun lamppu
sytytetään, on todennäköistä, että polttoaine
loppuu illan mittaan. Jos polttoaine pääsee
loppumaan, puuvillainen sydän alkaa palaa.
Tämä aiheuttaa epämiellyttävää hajua, ja
sydän kuluu tarpeettomasti.
Sähköpoltin
Jos rakennuksessa
käytettävä jännite on
220 tai 12 volttia,
voit käyttää öljypolttimen sijasta sähköpoltinta. Tällöin et kuitenkaan voi
hyötyä öljylampun 1 100 watin lämmitystehosta.
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