Käyttöohje Matador 15''' ja 20''' polttimille
•
•
•

Valoteho n. 15 – 20 wattia
Lämpöteho n. 950 wattia
polttoaineen kulutus n. 0,15 ltr/tunti

Ennen kuin uusi lamppu otetaan käyttöön
(ennen kuin säiliö täytetään öljyllä), sydän
kannattaa esipolttaa. Sydäntä on vaikea saada
leikattua siististi ja riittävän tasaisesti. Älä siis
yritä leikata sydäntä veitsellä tai saksilla, vaan
esipolta sydän alla kuvatulla tavalla. Tällä
tavoin lamppu palaa puhtaasti ja valoteho on
mahdollisimman hyvä. HUOM! Kierrä
huolellisesti poltinosa irti säiliöstä ja vältä
vääntämistä sydämensäätöruuvista.
HUOM! Käytä polttoaineena vain lamppuoljyä. Muunlaista polttoainetta
EI SAA käyttää. Väärä polttoaine voi aiheuttaa tulipalo ja räjähdysvaaran!
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Sydämen polttaminen
Ennen uuden lampun käyttöön ottoa sydän täytyy
polttaa alla kuvatulla tavalla.
Irroita liekkilasi ja liekinlevitin ja kierrä poltin irti
säiliöstä. Kierrä säätöruuvia niin että sydän tulee
reilusti ulos aukostaan ja säädä sitä muutaman kerran
edestakaisin niin että se liikkuu sujuvasti. Säädä
lopuksi sydän nii että sen on n. 2-3 mm ulkona
aukostaan.
Sytytä kuiva sydän tulitikulla tai sytyttimellä. (kuva 1)
Puuvillainen sydän ei pala kunnolla itsestään joten
hehkuta sitä sytyttimellä tai puhaltamalla. (kuva 2)
Jatka hehkuttamista niin pitkään kunnes koko sydän
on palanut kauttaaltaan sydänaukon tasalle.
Sammuta sitten sydän tukahduttamalla se painamalla
esim. tulitikkurasiaa tms. sydänaukkoa vasten.
Säädää sitten sydäntä vielä hieman ylöspäin ja siisti
karstat pois veitsen terällä ms. varovasti raaputtaen.
(kuva 3)
Tällöin jää vielä usein palamattomia kuituja näkyville.
Toista silloin yllämainittu toimenpide vielä uudelleen
niin kauan että sydämen pää on siisti. Puhdista vielä
polttimen pää huolellisesti noesta ja liasta ja aseta sen
jälkeen liekinlevitin takaisin paikalleen.
Huolellisesti tasoitettu sydän ei savuta vaan palaa
puhtaasti ja kirkkaasti. Täytä öljysäiliö lamppuöljyllä
n. ¾ säiliön tilavuudesta. Älä täytä säiliötä
piripintaan! Odota n. ½ tuntia ennen sytyttämistä jotta
lamppuöljy ehtii kunnolla imeytyä sydämeen.

Joskus saattaa käydä niin että sydän takertelee
ahtaassa sydänaukossa niin että sydän kiertyy
epätasaisesti sydänaukkoon ja sydämen sivut
hapsottavat tai ovat eri tasoissa. Useimmiten näin
käy vanhassa polttimessa jonka sydänaukon
sisään on saostunut parafiinia.
Tällöin saattaa vanhasta kotikonstista olla apua:
”Ompele” sydämen sivut yhteen niin että sydän
asettuu siististi ja tasaisesti sydänaukon sisäosan
ympärille. (kuva 4)
Ajan kuluessa sydämen pää saattaa palaa taas
epätasaiseksi ja se täytyy esipolttaa uudelleen.
Kierrä tällöin sydän ulos polttimesta ja anna sen kuivua ilmavassa paikassa. Suorita sitten
sydämen polttaminen ja siistiminen uudelleen yllä kuvatulla tavalla.
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Sytyttäminen
Irrota liekkilasi ja kierrä sydäntä hieman ulos aukostaan. Sytytä sydän ja anna liekin levitä
ympäri koko sydämen ennen kuin asetat lasin takaisin paikoilleen. Polta aluksi pienellä
liekillä, kunnes lasi on lämmennyt, näin vältät lasin rikkoutumisen riskin. Liekkiä voi aluksi
joutua säätämään muutamia kertoja, koska se yleensä kasvaa kun lamppu lämpenee.
Sammuttaminen
Kierrä sydäntä hieman alaspäin ja puhalla viistosti sivultapäin liekkilasiin (voit ohjata
puhallusta kädelläsi) Varo tulikuumaa ilmavirtaa suoraan lasin yläpuolella! Kierrä sitten
sydäntä hieman takaisin ylöspäin tarkistaaksesi että liekki on varmasti sammunut.
Sammuttaessa tulee aina hiukan savun hajua.
Uuden sydämen asentaminen:
Uuden sydämen vaihtamiseen voi olla useita syitä. Yleisin syy sydämen vaihtamiseen on se
että sydän on käynyt niin lyhyeksi, ettei se enää ulotu öljysäiliön pohjaan asti. Toinen syy voi
olla se että öljy (parafiini) on seissyt hyvin kauan säiliössä ja saostunut (se on keltaista /
ruskeaa / pahanhajuista), - tai sydän on kovettunut ja sen säätäminen säätöruuvista tuntuu
kankealta. Meiltä saat alkuperäiset uudet 20’’’ sydämet käyttöohjeineen.
Irrota lampun liekkilasi ja liekinlevitin ja kierrä poltinosa irti säiliöstä. Poista vanha sydän
vaovasti alakautta. Taivuta uutta sydäntä kädessäsi sopivaan muotoon ja ohjaa se alakautta
sydänaukkoon. Samalla kun työnnät sydäntä ylöspäin, kierrä säätöruuvista, kunnes tunnet
hammaspyörän tarttuvan sydämeen. tässä vaiheessa yleensä vain toinen puoli sydämestä on
tarttunut säätöruuvin hampaisiin, joten kierrä sydäntä vain 2-3 mm ylöspäin ja työnnä sitten
sydäntä kädelläsi toiseltakin reunalta, kunnes sekin tarttuu säätöruuvin hampaisiin. Kierrä
sitten sydän kokonaan ylös ja suorita esipolttaminen aiemmin tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.
Muista antaa öljyn imeytyä sydämeen vähintään puoli tuntia ennen kuin sytytät lampun!
Lue käyttöohje huolellisesti!
Ja noudata sitä. Jälleenmyyjämme ovat palveluksessanne ja heidän asiantuntemuksensa on
käytettävissänne. Autamme mielellämme myös löytämään lähimmän jälleenmyyjänne
tarvittaessa. Voit myös ottaa meihin suoraan yhteyttä ja kysyä neuvoa jotta voisitte saada
parhaan mahdollisen hyödyn lampuistamme.

Mitä tarkoittaa ”linja” , jokamerkitään erikoisesti ’’’ ?
Linja merkitään yleensä kolmella heittomerkillä,’’’, mutta sen merkitys on aikojen kuluessa
hämärtynyt. Olemme selvittäneet että yksi linja tarkoittaa 1/16 tuumaa ja sillä mitataan niin
valotehoa ja liekin kokoa kuin myös sydämen ja liekkilasin kokoa. Alkuaan se tarkoitti
litteäsydämisillä lampuilla sydämen leveyttä, pyöreäsydämisillä lampuilla sydänaukon
halkaisijaa. 14’’’ lampuissa on siis halkaisijaltaan 14/16 tuuman sydänaukko. Tämä mitta
kuitenkin vaihteli hieman eri maissa, joten se ei ole täysin tarkka.
1’ = 1 JALKA = 12’’ (TUUMAA)
1’’ = 1 TUUMA = 16’’’ (LINJAA)

Mitä tarkoittaa ”CP” ?
Joskus lyhtyjen koko on ilmoitettu merkinnällä CP. Merkintä tulee
sanoista ”Candela Power” (Candle Power) joka suomeksi tarkoittaa
(steariini)kynttilän valovoimaa. Myymämme Petromax-lyhdyt ovat
teholtaan 500 CP (n. 400 wattia). Siis riittävän tehokkaita vaikka
työvaloksi ulos. On tietysti hankalaa kuvitella 500 kynttilän valoa,
mutta ennen vanhaan ei ollut vielä käytössä nykyisiä mittayksiköitä
(lumenia/wattia/jne.), joten silloin käytettiin tätä parhaaksi katsottua
tapaa. Kannattaa huomioida, että Petromax-lyhtyjä kopioidaan
nykyään monissa maissa ja jotkut kauppiaat kutsuvat myös kopioita
yleisnimellä Petromax riippumatta niiden alkuperästä. Toimitamme
myös alkuperäiset varaosat Petromax-lyhtyihin, mitä ei kopioihin yleensä ole saatavilla.

Valovoima
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:
Valotiheys candelaa/m² (cd/m²) max
valovoima luxeina 1m etäsyydellä (ilman varjostinta)
Ylläolevaan mittaustulokseen perustuen parafiinilamppu
vastaa taulukon hehkulampun tehoa:
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Aladdin
47 000
15,0
60 W

20’’’
8 900
2,7
17 W

14’’’ 40 W 75 W
4 000 18 000 30 000
1,3
7,7
20,0
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