Hantera luma

Hur vi hanterar och sköter lumor
Hantering
Bränsle
•
•
•
•

Vi använder normalt lampolja som bränsle. Annat bränsle kan få användas efter
godkännande av materielansvariga.
Normalt finns lampolja att tillgå i förrådet i Karsvik och i kårförrådet.
T-sprit eller annat alkoholbränsle är förbjudet att använda.
Vi fyller bekvämast på bränsle från säkerhetsflaska.

Före användning
•
•

Kontrollera att lyktan är tillräckligt fylld med bränsle
Kontrollera att veken inte är för kort genom att vrida upp den ca 4-5cm.

Tända
•
•
•
•

Justera veken så att den sticker upp ca 3-4 mm ur brännaren.
Lyft glaset med spaken på vänster sida. Tänd med tändstickor eller gaständare.
Justera ner lågan så att den inte är för stor och sotar. Justera sedan ner den efter hand då
lågan blir högre när den värms.
När lyktan står på underlag så fäll ner handtaget så att det inte blir varmt.

Släcka
•
•
•
•

Justera ner veken så att lågan blir ca en cm hög.
Lyft glaset och blås ut lågan. Skruva aldrig ner veken i hållaren för att släcka!
Sänk ner glaset.
Undvik att låta luman slockna genom att låta bränslet ta slut. Veken brinner upp då.

Efter användning
•
•
•

Kontrollera att brännaren sitter stadigt i sina fästslitsar. Ibland är slitsarna ihopklämda,
peta upp dem lagom med ett vasst föremål.
Kontrollera att påfyllningslocket är åtdraget.
Se till att den är avtorkad och ren när den lämnas tillbaka till förvaring. Det är särskilt
viktigt att den rengjord från snö när den placeras i sin förvaringslåda. Snön smälter och
den står i vatten och rostar.

Säkerhet
•

Om den inte är placerad i sin förvaringslåda ska transport ske med lyktan tömd på
bränsle.
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Hantera luma
•
•
•
•

Bränsle bör förvaras i säkerhetsflaska vid färd. Säkerhetsflaskor = aluminiumfärgade
flaskor med säkerhetspip.
Se till att lågan inte är för hög för då går det åt mer bränsle, det sotar och glaset kan
spricka av för mycket värme.
Se till att använda tändstickor är släckta innan de kastas.
Använd inte en luma med trasigt glas, den kan ”explodera”, stor brandrisk!

Skötsel
Veke
•
•
•
•

•

Är lågan ojämnt sned behöver veken justeras. Jämna av med sax.
När veken har blivit så kort att den inte räcker ner till botten i tanken så ska den bytas.
Kontrollera att veken inte är för kort genom att testa och vrida upp den ca 4-5cm.
Bytet kan ske genom att byta hela brännaren med veken isatt eller bara byta veken. Byte
ska ske med glaset utfällt. Vrid brännaren motsols för att demontera den. Använd vredet
för att ta bort den gamla veken och trä in en ny veke underifrån och vrid upp den till
lagom höjd. Justera veken med en sax om den är fransig.
Om veken har vridits ner för långt så att den ligger lös nere i bränslebehållaren
fångas den lättast upp med en sax så att den kan sättas på plats igen.

Glas
•
•

Byte av glas ska göras om det finns någon spricka eller annan skada i det.
Rengöring ska ske när glaset böjar bli sotigt.

Metalldelar
•

Avtorkning av smuts och beläggningar ska göras.

Reservdelar i kårförrådet för lumor av märket Feuerhand
•
•
•
•

Tanklock
Brännare
Vekar
Glas (klara samt 2st röda och 2st gula)
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