
Säkerhetsinstruktioner

• Fyll tanken med max 2 dl bränsle
• Låt aldrig stormlyktan brinna utan uppsikt
• Håll säkerhetsavstånd till brandfarliga föremål
• Placera aldrig stormlyktan på ytor som kan brinna
• Täck aldrig över stormlyktan - stor brandrisk
• Använd endast ren paraffin- eller lampolja
• Vid användning blir stormlyktan het – var försiktig
• Låt stormlyktan svalna helt efter användning
• Fyll aldrig på bränsle när lågan brinner
• När lyktan är fylld med olja skall den alltid vara  

vertikal – annars uppstår läckage
• Luta eller sväng aldrig stormlyktan – det kan läcka
• Töm tanken före eventuell transport
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Om din stormlykta läcker

Vid felaktig hantering är det stor risk att 
stormlyktan läcker. Säkerställ att inga av 
nedanstående problem uppstått.
• Fyll aldrig i mer än 2 dl i tanken**
• Häng alltid stormlyktan i vertikalt läge
• Håll lyktan stilla - skvalpande oljan kan läcka
• Flytta inte stormlyktan när den väl är fylld
• Töm tanken innan transport av lyktan
• Undvik hög temperatur
• Vrid ner veken när du släcker stormlyktan
• Skulle läckage uppstå tömmer du all olja och 

låter lyktan torka ur över natten – därefter kan 
du åter fylla den enligt instruktionerna på sida 2

Bruksanvisning
Stormlykta / fotogenlykta NOCK Mysingen
NOCK Mysingen är en replika på gamla tiders stormlyktor. Du behöver behandla den med kärlek och 
omtanke och hantera den varsamt – då kommer den att hålla i många år och skapa mysig stämning 
omkring sig! Läs och följ denna bruksanvisning noggrant före första användningen.  Spara gärna detta 
dokument för framtida referens.
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NOCK Mysingen – viktiga delar

**För dig som vill veta mer: fyller du tanken över en viss nivå kommer den expanderade oljan att svämma över kanten från själva 
tanken och ner i det (utanpåliggande) dräneringskärlet som per design inte är tätt. Oljan börjar därefter sakta rinna ut från
dräneringskärlet så att du skall veta att du har fyllt på för mycket. Om dräneringskärlet vore helt tät skulle behållaren kunna spricka 
eller i värsta fall explodera när oljan blir varm. Därför kommer alla stormlyktor att läcka om du fyller dem för mycket. 



Fylla på lampolja
• Öppna tanklocket och fyll tanken med max 2 dl olja
• Tricket för att veta: Ställ tanklocket på högkant på 

bordet, vila lyktans kant enligt bilden – oljan skall då 
max nå upp till påfyllningshålet efter att du fyllt på

• Innan du tänder måste du vänta tills veken suger upp 
bränsle och blir fuktig – det tar ca 20 minuter

Tända stormlyktan
• Lyft glaskupan genom att trycka ner lyftarmen
• Haka fast lyftarmen i sitt nedre läge
• Ställ in veken så att 1-2 mm sticker upp
• Tänd veken med tändsticka eller tändare
• När veken brinner sätter du försiktigt tillbaka 

glaskupan genom att släppa upp lyftarmen

Justera & släcka ljuslågan
• Vrid på ljusvredet medsols och motsols försiktigt
• Ställ in lågan så att den är ca 1,5-2 cm hög
• För hög låga skapar sot vilket smutsar ner taket
• Lågan skall inte flimra eller röra sig fram och tillbaka
• För att släcka lågan skruvar du ner lågan till den dör
• Kontrollera att den verkligen är släckt

Byta veke
• Lyft på lyftöglan samtidigt som du håller emot i hela lampan – du känner att den fjädrar
• När hela skorstenens inre del är i toppläge är glaskupan frigjord och kan vikas åt sidan
• Vrid hela brännaren medsols genom att dra i  ljusvredet och föra det medsols
• Brännarens yttre hölje lösgörs därmed
• Lyft bort hela brännarens hölje
• Lyft ur insatsen i brännaren – som håller veken
• Skruva ur (uppåt) den gamla veken och släng den (skruva medsols)
• Sätt i ny veke uppifrån och skruva baklänges (motsols) så att veken dras neråt. Du behöver hjälpa den 

på traven genom att trycka veken neråt tills skruven får grepp
• Skruva ner den nya veken till önskad höjd (1-2 mm som sticker ut)
• Sätt tillbaka insatsen och den nya veken – var noga med att den lilla gummipackningen sitter rätt
• Sätt tillbaka höljet på brännaren och vrid brännaren på plats genom att vrida brännaren och ljusvredet 

motsols så att höljets små utstickande fästflänsar (vit pil i bilden) fastnar på båda sidor 
• Vik upp glaskupan igen och se till att glaskupans topp återigen låses av skorstenens nedre fjädrande 

del. Nu är stormlyktan färdig att användas igen!

Bruksanvisning Stormlykta / fotogenlykta NOCK Mysingen Sida 2


