
Маслена лампа“City” 
 

Арт. № 123127 

 

 
Моля, прочетете тези инструкции за употреба внимателно преди да използвате маслената лампа на 

Philippi и ги запазете за следваща справка. 

 

ВНИМАНИЕ: 

В състояние на готовност за употреба, този продукт съдържа парафин и трябва да се съхранява на 

място, недостъпно за деца! Това се отнася и за фунията и тръбичката й, както и за контейнера за 

съхранение на парафин. Освен това, парафиновото масло трябва да е добре запечатано. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Пазете далеч от малки деца, тъй като дори малко количество парафин или дори засмукване на 

фитила може да причини сериозни заболявания на белите дробове. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Тази маслена лампа трябва да се употребява само с не отровни масла, които нямат символа Хn за 

течности, които са опасни за човешкото здраве. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Ако погълнете парафиново масло незабавно се обърнете към лекаря си.  

 

ВНИМАНИЕ: 

От едната страна на резервоара има малка дупчица, за да влиза въздух. Не накланяйте маслената 

лампа, тъй като може да прокапе парафин от резервоара.  

   

ВНИМАНИЕ! 

• Запалвайте маслената лампа само когато е поставена на огнеупорна основа и е нивелирана сигурно.         

• Не я местете след като сте я запалили! 

• Лампата не може да се използва за отопление. 

• Уверете се, че няма запалим материал в радиус от 80 см от лампата. 

• Никога не поставяйте предмети върху маслената лампа. 

• Не използвайте и не съхранявайте лампата в близост до деца. 

• Никога не оставяйте лампата да гори без надзор. 

• Моля, спазвайте общите предпазни мерки при работа с огън. 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

 
Използвайте само висококачествено парафиново масло с температура на запалване минимум 70°С. В 

никакъв случай не трябва да използвате какъвто и да е вид ароматни масла или есенции. 

 

ВНИМАНИЕ: 

 1. Разопаковайте маслената лампа напълно. 

 2. Напълнете маслената лампа с парафиново масло. 



 3. За да заредите маслената лампа с парафиново масло, извадете най-голямата стойка за фитили от 

средата на лампата с помощта на пинсетите. 

 4. Вземете фунията, плъзнете тръбата на фунията в отвора и изсипете маслото във фунията. 

Напълнете резервоара с максимум 350 мл. масло. При никакви обстоятелства не превишавайте 

капацитета на резервоара! 

 5. След това поставете стойката с висящия фитил в отвора на основата. Поставете фитилите така, че 

да се показват от стойките си максимум 1 мм. Ако има някакво масло в основата, абсорбирайте го. Не 

запалвайте фитила с масло в основата – има опасност от пожар! 

 6. Поставете камъните между стойките на фитилите. Когато всички камъни са на местото си, 

запалете фитилите. 

 

 

Регулиране височината на пламъка: 

 • Колкото по-дълъг е фитила, толкова по-голям ще бъде пламъка. 

 • В случай, че пламъкът е твърде висок, съвсем леко натиснете не запаления фитил към стойката. 

 • В случай, че пламъкът е твърде нисък, внимателно издърпайте не запаления фитил. За тази цел 

трябва да използвате пинсети. 

 

ВНИМАНИЕ: Регулирайте фитилите така, че да се показват от стойките си максимум 1 мм. 

 

Почистване: 

Маслената лампа може лесно да се почиства с обикновени препарати за миене на съдове. Внимание: 

Лампата не е подходяща за съдомиялна машина. 

 

Вътрешна и външна употреба:  

Можете да използвате маслената лампа както вътре в дома си, така и извън него. 

Вътрешна употреба: Използвайте подложка за горещи съдове, когато поставяте лампата върху 

мебели. 

Външна употреба: Уверете се, че не тече вода върху лампата. Лампата няма да се запали, ако попадне 

вода в маслото й. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Маслената лампа е изработена от метал, който провежда топлината добре. След като запалите 

лампата, резервоарът, камъните и стъклото могат да се нагорещят. Бъдете изключително внимателни, 

когато докосвате или вдигате маслената лампа, за да избегнете изгаряния. 

 

 

 

 

 

 

Производител: Philippi – Германия 

Дистрибутор: „Ню Вижън Бутик” ЕООД 

Гр. София, ул. „Иван Багрянов” 19 

Тел: 02 / 962 86 86, 0888 705 116 


