
FELINAR CU PETROL LAMPANT SI FITIL 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

 
Cititi cu atentie aceste instructiuni pentru a va familiariza cu produsul inainte de folosire. 
Pastrati aceste instructiuni pentru o consultare ulterioara. 
Felinarul este utilizabil pentru camping, navigatie, semnalizari rutiere, in mine sau in orice alte activitati in 

afara casei. 
ATENTIE! A se utiliza numai in camere bine aerisite sau in aer liber! 
 GENERALITATI 

Nu utilizati accesorii care prezinta scurgeri, sunt deteriorate sau nu functioneaza corect. Asezati 
intotdeauna produsul pe o suprafata plana sau agatat de toarta. 

Utilizati departe de materialele inflamabile si la cel putin 10 cm departare de pereti sau plafon. Umpleti 
rezervorul felinarului cu petrol lampant in incaperi bine aerisite (de preferat in aer liber), departe de orice surse de 
caldura sau scantei. Nu permiteti utilizarea de catre persoane neinstruite. Nu lasati felinarul la indemana copiilor. 
Neatentia poate provoca incendii. 
  Nu verificati produsul pentru scurgeri de petrol lampant decat in aer liber. Nu folositi felinarul in cazul in 
care se constata scurgeri de combustibil in afara rezervorului. 
 ATENTIE! In timpul folosirii, unele parti pot atinge temperaturi ridicate si pot provoca arsuri. 

Atunci cand nu utilizati felinarul, depozitati-l in zone ferite fara umiditate in exces si praf, eventual intr-o 
punga de plastic, dar numai dupa ce s-a racit. 
 ATENTIE! Nu incercati sa faceti niciodata modificari felinarului, puteti provoca accidente. 
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MODUL DE UTILIZARE 
ATENTIE! A nu se folosi pentru ardere alt combustibil ci numai petrol lampant. 

Umplerea cu petrol lampant a rezervorului se face prin desfacerea capacului cu filet aflat in partea 
inferioara laterala de la baza felinarului (fig.3). Felinarul realizeaza iluminarea cu flacara prin intermediul fitilului 
care la unul din capete este scufundat in rezervorul cu petrol lampant.  
ATENTIE! Inainte de a utiliza felinarul aveti grija ca intreg fitilul sa fie umezit cu petrol lampant. 

Pentru aprinderea fitilului trebuie indeplinite urmatoarele operatiuni: 
- trageti cu o mana de inelul de prindere din partea de sus a felinarului (fig.2) 
- prin tragerea inelului in sus partea superioara a sticlei de felinar ramane libera; 
- apasati cu cealalta mana parghia aflata in lateral fata de sticla felinarului (fig.3); 
- prin actionarea acestei parghii veti observa ca sticla felinarului se va inclina astfel incat sa permita accesul usor 
pentru aprinderea fitilului (fig.2). 
- odata fitilul aprins se poate ridica parghia si sticla felinarului va reveni la pozitia initiala 
- in acest moment, cu ajutorul inelul din partea superioara a felinarului, asezati cat mai bine, palaria pe capatul 
superior a sticlei de felinar. 

Veti observa ca pe suportul de la baza al sticlei de felinar se gaseste rotita de reglare a fitilului, (fig.2), care 
asigura prin manevrarea ei, deplasarea fitilului in sus sau in jos asigurandu-se astfel o reglare a marimii si 
intensitatii flacarii si implicit a gradului de iluminare a felinarului. Pentru stingere, se micsoreaza flacara cat mai mult 
posibil si apoi se continua rasucirea rotitei in sens antiorar, cu un sfert de tura si flacara se stinge. ATENTIE! Daca 
continuati rasucirea rotitei in sens antiorar, fitilul va cadea in rezervor. 
DEMONTAREA: Numai dupa ce s-a racit, se procedeaza ca la aprindere, apoi se scoate abajurul de sticla de pe 
suportul acesteia. Se rasuceste masca de tabla a fitilului in sens orar, apoi se poate scoate impreuna cu suportul 
fitilului. Se monteaza in ordinea inversa demontarii.  

Inel de 
prindere 

Capac cu  
      filet

Parghie de  
ridicare 
coborare

Fitil

Sticla 
felinar

rotita de 
reglare 
a fitilului 

palaria 
felinarului 


