Information

Lyktan är avsedd för att endast eldas med bioetanol (även kallat spisbränsle). Läs noga
igenom instruktionen innan användning. Brinntiden är ca 50 – 70 minuter beroende på
klimat och temperatur.
• Placera alltid bioetanollyktan på en stabil yta med fritt utrymme.
• Bioetanollyktan kan bli varm så placera den därför på en yta med en viss värmetålighet.
Hur tänder jag lyktan?
Fyll behållaren med bioetanol (spisbränsle) till toppen. Var noga med att inte spilla någonting utanför behållaren, om det sker, torka upp med en ren trasa och blötlägg trasan
i en försluten påse för att minimera risken för antändning.
Använd en lång braständare när du tänder lyktan genom att tända direkt på bränslet.
Det kan ta någon minut innan lågan brinner för fullt.
Om möjligt, låt bränslet brinna ut helt för att vara säker på att bränslet försvunnit, och
låt sedan stå i minst 15 minuter innan nytt bränsle hälls i. Alternativt när lyktan har
svalnat. OBS! Fyll aldrig på bränsle under tiden som lyktan brinner eller försök släcka med
vatten på öppen låga.
För att släcka lyktan innan bränslet brunnit ut, använd det medföljande verktyget med
en rund platta på. Placera den ovanpå brännaren och låt stå tills lågan är kvävd och lågan
har slocknat.
Lämna aldrig en brinnande lykta eller ljus utan uppsikt!
Only use bioethanol as fuel. Read carefully this information before use. Approximate
burning time is 50 – 70 minutes depending on room temperature and climate.
• Always place the burner on a stable surface with free space.
• The bio ethanol fireplace might get warm, put it on a heat-resistance surface.
How do I light the bioethanol fireplace?
Fill the burner with ethanol until the burner is full. Caution; spilled ethanol must be
removed with an absorbent tissue and cleaned with water to prevent ignition outside
the burner reservoir.
Light the ethanol with a stick-lighter. Keep safe distance to the burner. Please allow a
couple of minutes to reach optimum temperature and flame height.
Let the fuel burn out completely if possible. This prevent ethanol left in the burner. If you
want to refill it; never pour fuel into the burning flame. First allow the burner to cool
down for at least 15 minutes before refilling. Never refill the burner when the fireplace is
operating or still hot.
If you wish to extinguish the flame before the fuel has completely burned out. Please
use the tool with a round bottom. Put the tool upon the burner and wait until the
flame is extinguished.
Never leave an open fire unattended at any time!

