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Betjeningsvejledning for AWN petroleumsvarmer 

Art nr.: 210392 
 

Denne vejledning er vigtig at læse for sikker anvendelse af AWN´s Petroleumsvarmer. 

Læs omhyggeligt vejledningen inden Petroleumsvarmeren tages i brug og gem 

vejledningen til senere brug.  

VIGTIGT SIKKERHEDSINFORMATION: 

Hvis man anvender petroleumsvarmeren i et aflukket rum, skal man sikre tilstrækkelig 

ventilation. Efterlad ikke petroleumsvarmeren uden opsyn, f.eks. når du sover eller 

forlader båden.  

 

1. Anvend kun ren petroleum som brændstof. Vi anbefaler “AWN Special-Petroleum" 

vare nr.: 212806 (1 L)/ 212807 (5 L) 

2. Opbevar petroleumsvarmeren på et sikkert sted 

3. Petroleumsvarmeren udvikler høj varme. Sørg for at placere den i sikker afstand fra 

brandbart materiale som f.eks. kunststof, gummi m.v. 

4. Anvend kun varmeren på horisontalt underlag 

5. Petroleumsvarmeren skal være slukket under transport og påfyldning af brændstof  

__________________________________________________________________________ 

Påfyldning af petroleum: 

Fjern brændstofdækslet. Påfyld brændstof i tanken, og påfyld maksimalt til måleren 

står på markering “F”. Ved første påfyldning har vægen brug for ca. 10 min før den er 

gennemvædet. Først derefter må vægen antændes. 

Tænding: 

Fjern transporttapen. Løft brænd-røret en smule. Drej tænd-knappen mod højre 

indtil få mm af vægen er synlig. Antænd vægen 2-3 steder. Indstil vægen således, at 

hele brænd-gitteret bliver rødglødende. 

   

        Korrekt indstilling                            Væge indstillet for lavt,                             Væge er indstillet 
                                                          eller tanken er ved at være tom                               for højt              
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Slukning:  

Drej tænd-knappen mod venstre til stop. Vægen slukker efter ca. 3 min. 

Vinteropbevaring: 

Rengør varmeren forsigtigt. Fjerne væge og tøm tanken for petroleum. Opbevar 

petroleumsvarmeren i et tørt og ventileret rum. 

 

Udskiftning af væge: 

 1.  Løs de tre endemøtrikker og fjern sikkerheds-gitteret 

 

 2. Fjern brændrøret 

 

 3. Fjern brænder-ringen og brænderen ved at løsne de 4 vingemøtrikker 

 

 4. Drej vægen helt op, løs møtrikken bag tænd-knappen og træk tænd-knappen 

helt ud med stang. Fjern derefter vægeholder og væge. 

 

 5. Rengør forsigtigt alle brænd-delene 

 

 6. Fastgør den nye væge i vægeholderen. Overkanten af vægen skal stikke 52 

mm ud af væge-holderen 

 

 7. Montér igen vægeholder og væge på brænderen 

 

 8. Sæt tænd-knappen i brænderen igen og vær opmærksom på, at den vender 

korrekt 

 

 9. Drej tænd-knappen mod højre indtil vægen rager få mm ud af brænderen. 

Juster evt. vægen så det passer eller tilpas vægen med en saks 

 

 10. Fastgør igen tænd-knappen. Vær opmærksom på, at vægen bevæger sig 

jævnt og vandret. Monter beskyttelses gitternet  

   

Petroleumsvarmer: 

AWN Varenr.: 210 392 

Brænder-net: 

AWN Varenr.: 210 397 

Reserve væge: 

AWN Varenr.: 210 393 
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