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Försiktighetsåtgärder och varningar
●Använd aldrig OD-LRC i närheten av brännbart
material. Håll allt brännbart material på ett avstånd
om minst 30 cm produktens sidor och minst 60 cm
dess ovansida då produkten används.

30cm

Brännarområde

Glaskupa

●Placera ALLTID
OD-LRC på en plan,
stadig yta.

●Se till att det inte finns några
gasläckor innan du tänder
OD-LRC. Tänd aldrig en lykta
som läcker gas.

Glaskupa
“GLASSGLOBE”
/ OD-GGC

Påfyllningsadapter
“FILL ADAPTOR”
/ OD-TRC

Tändningsknapp

Basplatta

Specifikationer

Ben

Fylla gastanken

Ljusstyrka: 25 W
Varaktighet: Brinntid ca 1,4 timmar med glödstrumpa.
2 timmar som levande ljus.
Vikt: 225 g
Mått vid användning: 6 x 6 x 14,2 cm

Fyll alltid tanken utomhus.

① Skruva loss den lilla mässingsringen och ta bort basplattan.
② Fyll på gas. När gasnivån når 3/4 av tanken’s maximala kapacitet börjar gas spilla ut. Sluta då att
fylla på gas.
Se till att OD-LRC inte är tänd och håll ett säkert avstånd till andra människor och
öppna lågor.
Överfyll inte gastanken. Överfyllning kan leda till att tanken exploderar. Om
gastanken har överfyllts trycker du med ett litet stift på påfyllningsventilen för att
släppa ut överflödig gas.
③ Fäst basplattan och dra åt mässingsringen.

①
●Förvara ALDRIG OD-LRC där
temperaturen överstiger 40°C
(d.v.s. i en bil eller direkt solljus.)

Glödstrumpa
“MANTLE”
/ OD-MTC1
(Contains 3pcs)

Tändare

Bas

60cm

30cm

Skyddstråd

Glödstrumpa

Office: Oregon USA
Phone: 503-314-5119 Fax: 702-974-5755
info@sotooutdoors.com
www.sotooutdoors.com

Se till att läsa den här instruktionsboken innan ni använder OD-LRC. Spara den här
instruktionsboken för framtida bruk, granska innehållet inför varje användningstillfälle
med avseende på handhavande och varningar. Underlåtenhet att följa de varningar som
ges i denna instruktionsbok, kan resultera i brand, egendomsskador, personskador och
dödsfall. Vänligen kontakta er återförsäljare eller SOTO om du har några frågor
avseende underhåll eller reparation.
●Den här produkten är endast avsett
för utomhusbruk. OD-LRC avger
kolmonoxid som är luktlös. Det är
livsfarligt att använda köket i ett slutet
utrymme.

Säljs separat
Huvudskydd

Påfyllningsventil

②

③

¾
Mässingsring

3/4 av tanken är maximal kapacitet.

Fästa och fylla glödstrumpan
(OD-LRC kan också användas utan glödstrumpa för att få en effekt som liknar levande ljus.)

Det rekommenderas att glödstrumpan fylls utomhus i ett område där det inte blåser.
●Använd inte OD-LRC i närheten av
en annan värmekälla. Om OD-LRC
överhettas kan det leda till att
tanken exploderar och utgör en fara
för din säkerhet.

●Använd inte OD-LRC om glaskupan har spruckit. Om
du gör detta kan enheten överhettas. Om glödstrumpan
är trasig ska du byta ut den innan lyktan tänds, eller
använda lyktan utan glödstrumpa för att få en effekt
som liknar levande ljus.

① Sträck ut enhetens ben tills de låses på plats. Placera sedan OD-LRC på en stadig, plan yta.
② Med tändningsknappen mot dig drar du försiktigt skyddstråden mot dig och viker sedan över
tråden och huvudskyddet mot enhetens baksida.
③ Ta bort glaskupan.

①

②

③

För att undvika att garantin
ogiltigförklaras ska du bara
använda glödstrumpor från SOTO.

●Lågan kan flamma upp när OD-LRC skakar eller lutas. Se till att produkten har svalnat helt
innan den bärs eller stoppas undan.
●Brännarområdet och brytarspaken blir extremt heta medan lyktan används. Var försiktig vid
hantering av enheten medan den är het.
●Lämna aldrig en brinnande eller het lykta utan uppsikt.
●Håll barn och/eller husdjur på avstånd från OD-LRC och lämna den aldrig utan uppsikt.
●Försök inte att modifiera produkten eller blockera den på något sätt.
●Använd endast som en belysningskälla. Använd den ALDRIG för att värma upp utrymmen.
●Tänd ALDRIG OD-LRC om den inte står upprätt.
●Se till att du aldrig håller ditt ansikte eller någon kroppsdel direkt över OD-LRC när du tänder den.
●Om det luktar gas ska du inte försöka tända lyktan, utan istället släcka alla öppna lågor.

④ Placera glödstrumpan över trådglödstrumperamen.
●Glödstrumpans övre del ska passa stramt runt trådramens "hals" och den nedre öppningen
runt "spåret" ovanför spolen.
⑤ Knyt och klipp av överflödig tråd och justera sedan glödstrumpans form.
⑥ Vrid OD-LRC-basen för att möjliggöra maximalt gasflöde.
⑦Tänd glödstrumpan jämnt med en tändsticka eller tändare och tänd lyktan genom att trycka på
tändningsknappen (se Tändning ②).
Se till att det inte syns oförbränd gas när du trycker ned tändaren halvvägs, innan
du tänder lyktan helt.

④

⑤

Glödstrumpa

⑥

⑦

Hals
Spår

Se ALLTID till att det inte syns oförbränd gas (icke-förångad vit dimma)
när du trycker ned tändaren halvvägs, innan du tänder lyktan helt. Om
dessa anvisningar inte beaktas kan brännskador eller eldsvåda bli
resultatet. Om oförbränd gas kommer ut ska du INTE tända lyktan. Vänta
tills gasen i kupan försvunnit helt och tänd sedan lyktan igen.

Rör INTE vid en fylld glödstrumpa. Den är mycket ömtålig.

① Vrid nu brytarspaken till läget "IGNITION" och vrid OD-LRC-basen för att möjliggöra maximalt
gasflöde.
② Tryck på tändningsknappen. Bekräfta att lyktan är tänd och spärra sedan tändningsknappen
genom att skjuta ner den på plats.

(Säljs separat)

Rekommenderade bränslen:
●Campingaz CV270,300,47
●Coleman 70/30 Butane/Propane
●PRIMUS POWER GAS

⑧

Tändning

Påfyllningsadapter
/ OD-TRC

-Butan-/isobutan-/propanblandning
-Butan-/propanblandning

⑧ När glödstrumpan blir vit och rund släcker du lyktan och låter den svalna.
(se Släckning①).
⑨ Sätt försiktigt tillbaka glaskupan och skyddstråden.
●Glödstrumpor är förbrukningsartiklar. Ha alltid några reservglödstrumpor
till hands.

Rekommenderade gastyper

Gängad gascylinder

Trådram för glödstrumpan

Butancylinder

Se till att det inte syns oförbränd gas när du trycker ned tändaren halvvägs, innan
du tänder lyktan helt.

Tändargas

Använd aldrig gas med mer än 30%
propan.

Använd ALDRIG några gaser förutom de som specificerats. Om du
använder dem kan tanken explodera.

③ Vrid brytaren till läget "Mantle” för användning som glödstrumpelampa. För att få en effekt som
liknar levande ljus vrider du spaken till läget "Candle”. ANVÄND INTE en glödstrumpa.
④ Ljuset’s intensitet kan regleras genom att vrida lyktans bas.

②

①

③
IGNITION

IGNITION

④
Mantle position
Candle position

IGNITION

Brytarspak

Skötsel och underhåll
● Låt alltid OD-LRC svalna innan du sköter om den.
● Håll produkten ren och fri från skräp genom att från tid till annan torka av den med en torr trasa.
● När du rengör enheten efter att en glödstrumpa går i sönder ska du försöka hålla
glödstrumpebitarna borta från brännarhuvudet.
● Var särskilt uppmärksam på hur ren tändaren är. Om tändaren är smutsig blir det svårt
att tända OD-LRC. Försök inte att flytta tändaren. Om du gör detta kan det leda till
tändningsproblem.

Släckning
① Frigör tändningsknappen genom att försiktigt trycka den uppåt.
●Glödstrumpan kan fortsätta att glöda under ett par minuter efter att gasen
har stängts.
② La lykten avkjøle seg helt før du pakker den ned i esken.
Se till all gas har använts före förvaring. Om det finns gas kvar i
tanken ska du låta lyktan brinna tills tanken har tömts.

Tryck uppåt

