
Denne bruksanvisning er laget for at De skal kunne
ha mest mulig glede og nytte av Deres nye
kokeapparat. Les den - og oppbevar den - for selv en
kvalitetsprimus må behandles riktig og holdes i
orden!

VIRKEMÅTE
Det som forbrenner er parafingass som strømmer ut av et fint lite hull i brenneren og forener seg med surstoffet i
luften. Parafingassen dannes ved at parafin fra beholderen trykkes opp i brenneren og opphetes. Hvis dette skal virke,
må man passe på følgende:
(1) brenneren må være varm nok,

(2) det må være trykk i beholderen,

(3) det lille hullet i brenneren må være åpent, så gassen kan komme ut. Vårt første råd er: bruk derfor en rensenål
hver gang De skal bruke apparatet - før de tenner på; det vil spare Dem for unødvendige ergrelser.

Merk: fyll aldri bensin på beholderen. Apparatet er laget for parafin, og er da ufarlig. Med bensin blir apparatet for
varmt og kan eksplodere.

Sammensetning: VIKTIG!! - åpne lufteskruen å slipp ut opparbeidet trykk før du gjør noe annet!!!
Skru av blindproppen midt oppå beholderen og sett den fast på pumpeknotten.
Ta så brenneren og skru den fast i hullet hvor blindproppen satt. Skru godt til med fastnøkkelen som medfølger
apparatet. Sett på de tre kjelestøttene slik som De ser på illustrasjonen på omslaget.  

Tenning: Brenneren må varmes opp før apparatet tennes. Fyll derfor først spritskålen med rødsprit og tenn på. Når
spriten er utbrent, (ca 2 - 3 minutter ) er brenneren varm nok til å forgasse parafinen.

Ventilskruen må være åpen til spriten er nesten utbrent. Ellers vil flytende parafin sprute ut av brenneren. Like før
spriten er utbrent, skrur man igjen ventilskruen, og bruker pumpen noen ganger. Hvis alt er i orden, vil da apparatet
brenne.

Skulle gass (røyk) strømme ut av brenneren uten å bli antent, f.eks fordi spritflammen er slukket, kan De tenne på
gassen med en fyrstikk.

Hvis flytende parafin spruter ut av brenneren, er brenneren ikke varm nok. Slipp da med en gang trykket ut av
beholderen ved å åpne ventilskruen.

Forsøk å unngå trekk når De tenner apparatet, så brenneren blir god og varm. Til oppvarming brukes rødsprit men det
er i nødsfall mulig å bruke parafin fra tanken.

Regulering: Når spriten er helt utbrent, kan flammen økes ved å bruke pumpen , flammen minskes ved å åpne
ventilskruen forsiktig.

Slukking: Slipp trykket ut av beholderen ved å åpne ventilskruen.

TRANSPORT
Det gjør ingen ting om det er parafin på beholderen under transport. Tvert imot, apparatet er konstruert med henblikk
på dette. Alt De behøver å passe på hvis De skal pakke apparatet med fylt beholder er dette:

(1) Skru brenneren av beholderen.

(2) Skru "blindpluggen" av pumpeknotten og skru den inn i hullet midt på beholderen, hvor ellers brenneren sitter.
Skru godt igjen.

Skru igjen påfyllingslokket og ventilskruen .

Hermed er beholderen tett og kan pakkes ned. Ta av de tre kjelestøttene og legg apparatet i esken eller i en pose.

BEMERKNINGER FORØVRIG

Hvis flammen avvekslende stiger og daler
Er det for lite parafin på beholderen. Slukk apparatet ved å åpne ventilskruen og fyll på mer parafin.

Rensing av munnstykket: Det lille hullet i brennerens munnstykke bør renses hver gang brenneren skal tennes. Bruk
en rensenål slik:

Ettertrekking av brenneren: etter apparatet har vert tent første gang må man kontrollere at brennerpakningen er tett
ved å prøve å trekke til brenneren med fastnøkkelen.  Ikke overdriv !!.

Påfylling: Skru av påfyllingslokket og fyll beholderen maksimum ¾ full med parafin. Beholderen må aldri fylles
helt smikkfull. # 96 maksimum 0,2liter og #121 0,4 liter. Skru påfyllingslokket godt igjen.

Hvis pumpen ikke virker tilfredsstillende
Er antagelig lærpakningen for tørr. Skru av pumpelokket og trekk pumpestangen ut. Væt lærpakningen i olje og sett
pumpen inn igjen. Husk å være forsiktig så lærpakningen ikke skades.

Hvis brenneren er tett eller i stykker - skift munnstykke, eller hele brenneren. (munnstykket er den lille knott i
brennerens sentrum hvor gassen strømmer ut). - Til skifting av munnstykket trenger man en spesiell nøkkel, som fåes
kjøpt løs. Eller få "primuskongen" til å skifte munnstykket.

Brennetid m.m. Ved fullt trykk varer en fylling ca 1 (#96) - 2 (#121) timer og en liter vann koker på 3-4  minutter

Hvis De trenger reservedeler - bruk kun originale deler

#96
Bruk ikke kokekar større enn 18 cm i diameter
og med vekt over 3 kg

#121
Bruk ikke kokekar større enn 20 cm i diameter
og med vekt over 4 kg
 
Apparatene er konstruert for utendørs bruk, 
bruk i telt medfører brannfare

Alle apparater er omhyggelig prøvet under trykk.

Råd og vink pluss reservedeler:
www.primuskongen.no

(Beveg nålen opp og ned et par ganger).
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GODE RÅD

FOR BRUK OG BEHANDLING AV 

MANASLU KOKEAPPARAT

TURISTMODEL NR.  96 OG 121.   

Viktig - sikkerhetsregler for kokeapparatet - les igjennom disse flere ganger !!

Bruk kun fyringsparafin, fritidsparafin* eller tennvæske*. *Petroliumsbassert ikke nafta.

Sprit eller bensin må aldri fylles på apparatet.  IKKE bruk lampeolje det medfører at
brenneren vil bli tilstoppet av kull.

Apparatet skal være slukket før brensel påfylles.

Apparatet må bare brukes under tilsyn og i friluft.

Apparatet må ikke tildekkes eller plasseres nær brennbart materiale eller varmekilder.

Apparatet må ikke brukes nær brennbare vesker eller gasser.

Unngå at barn leker nær apparatet.

Husk at apparatet forbruker oksygen og kan avgi karbonmonoksid ! - Du må
sørge for frisklufttilførsel når apparatet er i bruk.

Beholderen må ikke fylles mer enn 3/4 full.  

Når man pumper trykk i beholderen må man passe på at apparatet står støtt - hold i
beholderen med den ene håden og pump med den andre - med jevne og bestemte
bevegelser. 

Apparatet, parafin og rødsprit må alltid holdes utilgjengelig for barn.

ADVARSEL!
Apparatet må bare brukes under tilsyn av voksne.
Husk at apparatet forbruker oksygen og at du må sørge for frisklufttilførsel når
apparatet brukes.

Les BRUKSANVISNINGEN! Og ha den tilgjengelig så lenge apparatet er i bruk. 


