
Návod k použití – Zahradní olejová lampa Capi® 
Tyto lampy jsou určené pouze pro venkovní použití. Prosím pročtěte si pečlivě návod před použitím. 

 
Upozornění:  
Používejte pouze lampový olej, nikdy ne benzín, petrolej nebo jiné hořlavé látky. 

Nedoplňujte olej z nádob, které byly dříve naplněny hořlavými látkami. 

Nikdy nenechávejte hořící objekt bez dozoru. 

Nepoužívejte lampu, pokud chybí některé její části. 

Lampu uschovávejte na bezpečném místě a při používání ji udržujte ve svislé poloze. 

V případě, že lampa převrhne, může dojít k vytečení oleje. 

Lampa může způsobit poškrábání nebo skvrny na citlivém povrchu. 

Nepohybujte s lampou při používání. 

Nepoužívejte v uzavřených nebo špatně větraných prostorech. 

Ujistěte se, že je nádoba s olejem před likvidací lampy úplně prázdné. 

Olejová náplň: 
Nenaplňujte zásobník v těsné blízkosti hořících objektů a během hoření. 

Hořící knot udržujte v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. 

Otáčením držáku na knot se dostanete k zásobníku na lampový olej.  

Pro naplnění používejte nálevku a zásobník naplňte max. do 60% jeho kapacity. 

Po naplnění očistěte povrch lampy. Zabraňte natečení vody do zásobníku s olejem. 

Knot nechejte z držáku vyčnívat přibližně 10 mm. 

Zásobník uzavřete tak, že budete držákem knotu otáček ve směru hodinových ručiček.  

Zkontrolujte, zda je nádoba uzavřena, aby se zabránilo úniku oleje. 

Hoření: 

ve výjimečných případech nebo při prvním použití je možné, že se olej v kontejneru tzv. „potí“. 

Pokud k tomu dojde, je potřeba zkontrolovat hladinu oleje a délku knotu. 

Zapalování lampy: 

Nechejte knot přibližně 10 – 15 minut před zapálením vstřebat lampový olej. Pro zapálení použijte zápalky nebo 

zapalovač.  

Dojde-li k nadměrné kouřivosti, knot by měl být zkrácen a zkontrolujte vhodnost naplněně. 

V takovém případě okamžitě uhaste lampu, nechte lampu vychladnout a až poté zkraťte knot. 

Uhasínání lampy: 

Lampu hasíme uzávěrem, který nasadíme na držák knotu, dokud oheň nezhasne. 

Uzávěr může být velmi horký! Před další manipulací s lampou počkejte, až lampa zcela vychladne. 

Údržba: 

Neopravujte nádobu oleje nebo držák knotu v případě poškozením nebo rozbití. 

Náhrada zásobník je k dispozici u vašeho dodavatele. 

Udržujte knot a zásobník oleje v čistém stavu, bez cizích předmětů. 

Dovozce: Ing. Eliška Šnyrychová, Lubina 457, Kopřivnice 742 21, www.prima-kvetinace.cz 
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