
Origo Heat Pal 5100
OHJEET
Heat Pal 5100 toimii ilman ylipainetta ja polttoaine on absorboitu tulenkestävää massaa 
sisältävään säiliöön. Laitteessa ei ole venttiilejä eikä muita säännöllistä huoltoa vaativia osia. 
Avotulen kanssa on aina oltava hyvin varovainen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen 
laitteen käyttöönottoa.
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2.  Lue täyttöohjeet polttoainesäiliön (nro 7) sivusta.
 Pidä säiliötä kuvan (kuva 1 polttoainesäiliössä) osoittamalla tavalla, aukon syvennys 

alaspäin. Kaada polttoaine suoraan aukkoon. Säiliöön mahtuu enimmillään (tyhjästä täy-
teen) 1,2 litraa. Polttoaineen määrän voit tarkistaa pitämällä säiliötä syrjällään kuvan osoit-
tamalla tavalla (kuva 2 polttoainesäiliössä). Pidä säiliötä samassa asennossa jonkin aikaa. 
Kun polttoaine tässä asennossa näkyy aukon syvennyksessä on polttoaineen pinta korkein 
mahdollinen. Lämmin sprii laajenee. Jos säiliö on täytetty liian täyteen, voi liika polttoaine 
valua lämmittimeen ja aiheuttaa tulipalon. Älä täytä säiliötä liian täyteen!

3.  Pyyhi säiliö kuivaksi. Kiinnitä poltin (nro 4) polttoainesäiliöön (nro 7). Tarkista, että kaikki 
neljä jousta (nro 6) lukkiutuvat kiinni polttoainesäiliöön. Aseta poltin ulkosäiliöön (nro 8) ja 
tarkista, että se kiinnittyy kunnolla lukkojousien (nro 9) väliin.

Sytyttäminen
Avataksesi polttimen vedä säätövipu (nro 10) ulos ja aseta se ON-asentoon.
Työnnä polttimen sytytysreikään (nro 4) pitkä sytytin ja sytytä. Jos lämmitin on vielä lämmin 
edellisen käyttökerran jäljiltä, voi poltin syttyä ja sammua heti uudestaan. Jos näin käy, puhalla 
voimakkaasti poltinaukkoon ja sytytä välittömästi. 
Kun lämmitin on sytytetty, aseta kupu (nro 2) ulkosäiliön (nro 8) päälle. Tarkista, että kanto-
hihna jää lämmittimen ulkopuolelle. Jos lämmitintä käytetään keittämiseen, ei kupua tarvitse 
käyttää. Tällöin keittoastia asetetaan suoraan keittoastian kannattimen (nro 3) päälle.

Liekin koon sääteleminen ja sen sammuttaminen
Halutessasi pienentää liekkejä, siirrä säätövipu (nro 10) kohti OFF-asentoa. 
Sammuta lämmitin siirtämällä säätövipu kokonaan oikealle OFF-asentoon. Tarkista, että poltin 
on kokonaan sammunut siirtämällä säätövipu kokonaan vasemmalle ON-asentoon ja sitten 
takaisin OFF-asentoon. 
Varmista laitetta käyttäessäsi, että ilma vaihtuu riittävästi. Huomioi, että palaminen kuluttaa 
happea. 
Laitetta ei saa peittää!
Tarkista, ettei laitteen päällä eikä läheisyydessä ole helposti syttyviä esineitä sen käytön aikana.

Tekniset tiedot
Korkeus 150–285 mm
Halkaisija 285 mm
Teho n. 1500 W
Palamisaika täydellä säiliöllä ja täydellä teholla n. 5 tuntia
Keittoaika 1 litralle vettä n. 15 minuuttia
Polttoainesäiliön tilavuus 1,2 litraa (esim. Marinol)

Huom. Käytä ainoastaan Heat Pal 5100:n alkuperäisosia!

Täyttö
1.  Irrota poltinosa ulkosäiliöstä (nro 8) painamalla lukkojousta (nro 9) sisäänpäin. Ota kiinni 

keittoastian kannattimesta (nro 3) ja nosta ylöspäin. Irrota polttoainesäiliö (nro 7) painamal-
la avaajaa (nro 5). Nosta polttoainesäiliö ja tarkista, että sen suuaukossa ei ole tulta eikä hiil-
losta. Täytön tulee tapahtua ohjeiden mukaan, eikä lähistöllä saa olla avotulta eikä hiillosta.

Älä koskaan lisää polttoainetta lämmittimen poltinaukosta!
Polttoaine: Sprii, esim. Marinol.
Älä koskaan käytä bensiiniä, paloöljyä, dieselöljyä tai muuta helposti syttyvää polttoainetta.


