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\  ُكتيب المستخدم / تعليمات األستخدام
Rapid 829/500CP Multi Fuel Lantern
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Rapid 829/500CP Multi-Fuel Lantern
المخطط الرئيسي للفانوِس

قطع غيار / حقيبة األدوات

ُمخطط أجزاء الفانوس

الضمان / المساعدة التكنولوجية

قبل أن تبدأ فانوس بريتليت

تعليمات التشغيل خطوة بخطوة

خطوات الغلق

خطوات التخزين

معلومات, أحتياطات / تسجيل الضمان

EZ تعليمات مضخة

EZ تعليمات طاهي

عمليات متعددة الوقود

  2

  3

  4

  6

  7

  8

  12

  12
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  16

لمشاهدة تسجيل فيديو عن كيف تستخدم الفانوس أو لتجد أقتراحات عن 
www.BriteLyt.com/howto حل المشكالت, قم بزيارة
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تنوية هام: 
البد أن تقرأ هذا الُكتيب بأكمله, فبريتليت غير مسئولة عن أستخدام الفانوس 
بغير شروط التشغيل, والبد أن تفهم كل المواضيع التي يغطيها هذا الُكتيب 

قبل أن تبدأ التشغيل وقبل أن تستخدم أي نوع من الوقود.

مرحًبا بك في أسرة بريتليت

تحتوي بعض أجزاء هذا الٌكتيب على ُملحقات أختيارية وال تأتي مع الفانوس, 
وعليك لكي تشتري هذه الملحقات أن تزور متجر بيع بالتجزئة في بلدك أو 

. www.britelyt.com أن تزور

ُنهنئك على أختيارك لبريتيليت الجديد, وهو الفانوس المتعدد الوقود. لقد مرت 
العديد من سنوات الشغف, وأخيًرا تمكّنا من تصنيع فانوس يعمل بالوقود السائل 

المضغوط. وبالنيانة عن جميع العاملين في بريتليت ُنهنئك ونتمنى أن تستمتع 
بفانوسك الجديد لعدة سنوات.

قبل األستخدام تجاهل حلقات الفواصل الخاصة 
بالشحن والتي توجد أعلى وأسفل المدخنة الزجاجية
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8(   الهواء الُمكربن
9(   تسخين سريع

10(   مؤشر الوقود
11(   مسمار نزفي
12(   مضخة اليد

13(   مقياس الضغط
14(  خزان الوقود

الرسم البياني الرئيسي للفانوس

1(   غطاء
2(   برغي )صامولة( للتنظيم

3(   غطاء الُمحرك الداخلي
4(   تجميع شعلة غير سيراميك

5(   عاكسة/مقبض براغي
6(   إبرة وفّوهة رزاز

7(   كوب لالستخدام قبل التسخين
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حقيبة األدوات / المعدات
66# مفتاح إنجليزي ذات وحدة قياس

11# غسالة للتعبئة
50# فتحة
68# إبرة

180# إبرة للتنظيف ُتستخدم قبل التسخين
119# مفتاح لإلبرة

ستجد أيًضا في علبة الفانوس زجاجة لملء 
الٌكحل 67# وقمع لملء الغاز #165 

و)12( عباءات.

حقيبة األجزاء
يتم شحن فانوس بريتليت مع حقيبة األجزاء / المعدات. عليك العودة إلى قائمة أجزاء الفانوس 

صفحة 5 لتجد تفاصيل هذه األجزاء. والبد أن تكون هذه األجزاء والمعدات في متناول اليد بينما 
تبدأ في تركيب الفانوس الجديد للمرة األولى. وإذا كان لديك أيه استفسارات ُيمكنك األتصال بـ 

.www.britelyt.com 727(7020-451 أو زور الموقع اإللكتروني(
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الرسم البياني ألجزاء الفانوس
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3-34
4

6-2-O-Ring
10
11
13
14
17
18
20
21

33-B
35
40
41
42
43
44

46-2-O-Ring
47
50
66
67
68
74
83
90

98
100
101

126s
102
103
104
105
107
108
111
112
113
114
115
117
118

119
121
122
123
125
148
149
152
153
165
180
187
191
193
194
196
220
221
222
223
224
225

226
227

229

نظام فوهة مقاوم للصدأ
غطاء ناعم ذات ثقب لعقدة واحدة

مكبس مضخة كامل
صمام مضخة كامل

ُمنظف للتعبئة
مسمار نزفي لـ 149

برغي )صامولة( لـ 122
صمام مخروط للفحص
زنبرك لصمام الفحص

مشبك
برغي )صمولة(

)HP( أنبوب الخلط
كوب تسخين الكحول

مقبض المضخة
قرص التثبيت

غطاء لبرميل المضخة
قضيب مكبس المضخة
زنبرك لقضيب المكبس
O-Ring نظام مضخة

رأس مكبس المضخة
فتحة

براغي مع وحدة قياس
كوب لملء زجاجة الكحول

إبرة
مدخنة زجاجية

ُمنظف صمام لـ 10
ُمنظف زجاجي للمرذاذ
وجهاز خاص للتسخين

برميل المضخة
نظام مضخة كامل

عصا التحكم
واقي الحرارة

عداد الصواميل لتركيب العصا
توصيل األجزاء

أكتمال تركيب العصا
إبعاد

فتحة للعجلة
تعبئة جرافيت

يد العجلة / مقبض التشغيل والغلق
صامولة للعجلة

أكمام صواميل لإلزالة
تمت اإلزالة

تم التبخير
تم التغليف الداخلي

خزان الوقود

مفتاح اإلبرة
إطار ذات أسم 

لوحة سفلى مركزية
غطاء ذات رأس

بطانة داخلية
نظام علوي كامل

قياس برغي الملء
مرذاذ الجزء العلوي
مرذاذ الجزء السفلي
قمع بالستيك للملء

إبرة تنظيف لجهاز التسخين السريع
منخل )غربال( لجهاز التسخين السريع

شريط الصمام
ُمنظف الصمام )تحقق من الصمام(

زنبرك الصمام
صمام المرذاذ كامل
أنبوب حماية الشعلة

إبرة لجهاز التسخين السريع
صامولة للفتحة
تمت المعلومات

توصيل جزء لجهاز التسخين السريع
توصيل جزء ألكتمال جهاز التسخين 

السريع )224,90,187(
أكتمال جهاز التسخين السريع

قرص لجزء العجلة 111 )مقبض التشغيل 
والغلق(

التحقق من التعبئة بصامولة جهاز 
التسخين السريع

قائمة أجزاء الفانوس
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ضمان بريتليت مدى الحياة المحدود
إن ضمان منتجات بريتليت مكفول بشكل كامل للمالك األصلي, وهذا ضد عيوب الخامات والصناعة, 

وذلك مدى حياة المنتج؛ فإذا سقط المنتج بسبب عيوب في الصناعة, وحتى بعد الكثير من العمل, سنقوم 
بإصالح المنتج بدون تكلفة إضافية أو سنقوم بتغييره, وهذا بحسب ما نقرر نحن. لكن ال يغطي هذا 

الضمان التلف الناتج عن الحوادث أو عدم العناية أو اإلهمال أو األستهالك العادي أو سوء األستخدام 
أو الصيانة أو طريقة التخزين أو حاالت الكسر الطبيعي لأللوان والخامات والذي قد يحدث على مدار 
الوقت ومع األستخدام, وأن التلف الذي ال يغطيه الضمان سيتم تغطيته بتكاليف بسيطة, وهناك تكاليف 

لعودة الشحن.

وفيما يخص تقييم الضمان, البد من عودة المنتج مباشرة إلى قسم الضمان الخاص بشركة بريتليت, 
والبد أن يكون الشحن الخاص بالضمان مدفوع ُمسبًقا ومؤمن عليه؛ بريتليت غير مسؤولة عن 

الخسائر التي قد تحدث في الحزم الواردة, والبد أن تكون المنتجات التي تم قبولها لإلصالح نظيفة, 
وسيتم تقييم الرسوم إذا كان التنظيف أمر البد منه. البد لك أن تحصل على تفويض حتى يتم إعداد 

الفانوس خاصتك إلصالحات تحت كفالة الضمان. سيتم إرجاع التفويضات التي ُترسل إلى تسهيالتنا إلى 
الراسل.

يستبعد ضمان بريتليت مدى الحياة األغطية والمدخنة الزجاجية والفوهة السيراميكية, في حال 
إشتمالها, ويغطي الضمان الزنبرك والملحقات لمدة 12 شهًرا من تاريخ الشراء.    

يتطلب الضمان الذي تقدمه بريتليت أن تقوم بتسجيل الفانوس خاصتك. يبدأ الضمان من تاريخ الشراء, 
وقد يتطلب دليل الشراء باإلضافة إلى الرقم المسلسل الموجود على قاعدة خزان الوقود. وإذا كان لديك 

أيه استفسارات بخصوص ضمان الفانوس, أتصل بالرقم التالي: 
)727(451-7020 وذلك من األثنين وحتى الجمعة من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الخامسة عصًرا.

استمارة سياسة األسترجاع التابعة للضمان
للحصول على استمارة األسترجاع على شبكة األنترنت, الرجاء زيارة هذا الموقع    

www.britelyt.com/returns

الدعم الفني الخاص ببريتليت
إذا كان لديك استفسار عن الفانوس خاصتك أو عن كيفية تشغيله, ال تتردد في األتصال بنا.

ُيمكنك األتصال بخبراء الفوانيس خاصتنا عبر البريد اإللكتروني     
customerservice@britelyt.com أو األتصال على الرقم )727(7020-451.
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قبل بدء تشغيل بريتليت 
تأكد من وضع يد التحكم على وضعية “غلق” )مثل عقارب الساعاة عند الساعة 12(  	 

قبل التشغيل.
أفحص الفانوس وتأكد من عدم وجود أجزاء رخوة بسبب التنقل.	 
تأكد أن األغطية ليست تالفة, فيتم تبديل األغطية التالفة قبل بدء التشغيل.	 
تأكد أن الِمشعل وغيره من أجزاء األشتعال اإلضافية ُمحكمة.	 
ال تستخدم الفانوس بداخل المنزل, ينبغي تشغيل الفانوس في منطقة جيدة التهوية, 	 

وبعيًدا عن المواد السريعة األشتعال أو التي تتأثر بالحرارة.
 لقد تم تصميم هذا الفانوس ليكون متعدد الوقود, فإذا تم استخدام أنواع أخرى من 	 

الوقود غير الكيروسين سيتسبب في حرق الفانوس أو أن يكون أداؤه غريًبا. أنظر ص 15 للتشغيل 
المتعدد الوقود.

ال تقلب الفانوس على إحدى جوانبه أو في أيه اتجاه آخر, فالبد أن يكون في وضع 	 
عمودي فقط.
تأكد من عدم وضع الفانوس على أسطح قابلة لالشتعال أو أسطح ناعمة.	 
ال تجعل الفانوس يحرق الوقود بغير مراقبة من أحد.	 
ُيحفظ بعيًدا عن متناول األطفال, وال ينبغي أن يلعبوا به.	 
ال تضع أيه شيء على الفانوس.	 
بينما يشتغل الفانوس, ُيمكنك فقط أن تلمس خزان الوقود, فهناك خطر الحرق أو 	 

اإلصابة في حال لمست أي مكان أعلى الخزان.
أترك الفانوس ليبرد لمدة 30 دقيقة على األقل بعد األستخدام وقبل أن تحاول لمسه أو 	 

تخزينه أو إصالحه.
استخدم المسمار النازف لتنزع ضغط الخزان بعد كل استخدام.	 
ال تفتح قياس تجمع الضغط, وال تضيف أو تفرغ الوقود بينما يعمل الفانوس.	 
ال تنظر مباشرة في غطاء األحتراق.	 
ال تستنشق أيه عوادم تخرج بينما الفانوس في حالة أحتراق.	 
ال تترك الفانوس في وضعية “األشتغال” بينما ال ُيستخدم.	 
إفرغ دائًما خزان الوقود قبل تخزين الفانوس.	 
أحفظ جهاز التسخين نظيًفا وحافظ عليه نظيًفا طوال الوقت.	 
ال تضع وقوًدا قديًما أو غير نظيف في الفانوس خاصتك. 	 

بريتليت غير مسؤولة عن سوء األستخدام

سيؤدي استخدام أيه قطع غيار غير التي تقدمها بريتليت إلى أنتهاء وإلغاء ضمان المصنع 
التابع لبريتليت.
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تشغيل فانوس بريتليت

البد من قراءة هذا الُكتيب بأكمله قبل تشغيل فانوس بريتليت, والحظ كل التحذيرات 
وتنبيهات السالمة. وتأكد أنك تفهم كل التعليمات قبل بدء التشغيل, وال تستنشق 

الدخان أو تستخدم الفانوس بداخل المنزل. أنظر الرسم البياني في صفحة 2 لتجد 
أسماء األجزاء. 

الخطوة 1

فك قياس الضغط وضع الوقود بأستخدام 
القمع. استمر في وضع الوقود حتى يصل 
إلى الحافة الُسفلى من رقبة الخزان, وال 

تمأل الخزان حتى النهاية!

الخطوة 2

أرخ صامولة مقبض وأنزع الغطاء.

وعليك لكي تنزع الغطاء والبطانة 
الداخلية أن تنزع الصمولتين المثبتتين في 

المصباح.
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الخطوة 3
ضع الغطاء على فوهة الرذاذ وثّبت 

بعمل عقدتين. 

أقطع الخيط المتدلي ليكون قصيًرا كلما 
أمكن األمر

الخطوة 4
أعد تثبيت البطانة الداخلية من الغطاء 

وأيًضا الغطاء.

وتأكد أن الصامولة الُمنظمة واضحة 
وُمثبتة.

أعد تثبيت الصمولتين العلويتين وأعد 
تثبيت مقبض الصواميل باليد بعد أن يتم 

وضع الغطاء.

الخطوة 5
تأكد من أن مؤّشر الوقود يشير إلى 

أعلى, مثل عقارب الساعة عندما تشير 
إلى الساعة 12 )وهذا وضع الغطق(.

أضغط مقياس الضغط عائًدا إلى الخزان, 
وذلك باليد.
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الخطوة 6
لف يد مقبض المضخة لتفتحها.

أغمس المضخة داخال وخارًجا حتى 
يصل قاريء الضغط إلى ما بين الخط 

األحمر و3 على المؤشر.
عند اإلنتهاء, عليك إعادة غلق مقبض 
المضخة ووضعه في الوضع األسفل.

 EZ إذا كنت تستخدم ملحقات مضخة
ذات الهواء المضغوط, أنظر صفحة 

12 وتغاضى عن الخطوة رقم 6.

الخطوة 7

قم بفتح جهاز التسخين السريع وذلك عن 
طريق دفع الرافعة إلى أسفل مما يفتح 

تدفق الوقود.

وفي الحال أشعل الوقود المتدفق فوق 
الرافعة المفتوحة وذلك باستخدام والعة 

أو كبريت. ونحن نوصي بأستخدام 
والعات.

إذا لزم األمر, قم بفتح يد المضخة مرة 
أخرى, ومرة أخرى غطس بشكل متكرر 

لتحافظ على ضغط الخزان.
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الخطوة 8
دع جهاز قبل التسخين أن يعمل لمدة 
30 ثانية عند أستخدامك للكيروسين 

والجازولين )يختلف الوقت بحسب الوقود 
ودرجة الحرارة المحيطة(.

*للمزيد من المعلومات أنظر “تشغيل 
متعدد الوقود صفحة 15”.

الخطوة 9
بعد أن قمت بالتسخين المبكر للهواء 

المكربن, أخفض أنف مؤشر الوقود إلى 
أسفل )مثل عقارب الساعة عند الساعة 

.)6

ينبغي بعد ذلك أن ُيضيء الغطاء 
ويشتعل.

وبعد أن ُيضاء الغطاء, أعد رافعة جهاز 
قبل التسخين السريع إلى أعلى وذلك 

لغلقها.

أعد الفانوس إلى ضغط التشغيل, ما بين 
2 و3 على قياس الضغط.

وبينما يتم الضغط, ال تهز الفانوس وذلك 
ألنك ستكسر الغطاء وستحتاج أن تبدأ 

من جديد.

إذا بدأ ضوء الفانوس يبهت, أستخدم مقبض المضخة لتزيد من ضغط الخزان, وأستخدم إدارة 
الوقود لتتحكم في مستوى الضوء 
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غلق فانوس بريتليت

الخطوة 1

لكي ُتطفيء الفانوس, عليك أن تفتح 
صمام النازف على قياس الضغط.

وحّول إدارة الوقود ليكون في وضع 
عمودي )مثل عقارب الساعة عند الساعة 

12( وأقطع سيل الوقود.

تخزين فانوس بريتليت

دع الفانوس يبرد لمدة 30 دقيقة قبل أن تلمسه أو تحركه أو حتى ُتصلحه.	 
ال تدع الوقود يبقى في الخزان لمدة طويلة من الزمن.	 
إفرغ الخزان ونظفه قبل تخزينه.	 
وتفادًيا لتجريح الفانوس أو تلفه, أحفظه والعاكس في حقيبة النقل األختيارية.	 
وبعد عشرة مرات أستخدام, استخدم كوًبا من ُمنظف الهواء الُمكربن في 	 

الخزان مع وقود وذلك لتنظيف نظام الحرق والخزان.
وبعد التخزين, تأكد أن كل األجزاء ُمثبتة جيًدا ونظيفة, وذلك قبل إضاءة 	 
الفانوس.
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معلومات وأحتياطات
إذا الحظت أن الفانوس يومض أو ُيظلم, أستخدم مقبض المضخة أو ُملحق مضخة 	 

EZ لُتزيد من ضغط الخزان إلى حوالي 2.5 على مؤشرات درجة حرارة الجو.
إذا كان مقبض غطاس المضخة ال يعمل بشكل مناسب, ضع شحًما على الـ 	 

O-Ring وأعد التثبيت.
وإذا كان جهاز قبل التسخين ال يشتعل أو ال يحترق بشكل مناسب, تأكد أنه يوجد 	 

ضغط جيد في خزان الوقود, والبد أن يكون أسفل الخط األحمر, وإذا كان الضغط جيًدا, قم 
بتنظيف فوهة جهاز قبل التسخين بأستخدام إبرة التنظيف التي تأتي مع الفانوس.

ال تنزع واقي الحرارة )قطعة رقم 126s( عند احتراق الفانوس.	 
ولكي ُتبعد الحشرات, أضف زيت السترونيال بنسبة 50/50 مع الوقود وأحرق 	 

بشكل مناسب.
إذا كنت تستخدم وقود الديزيل عند التسخين بأستخدام كوب الكحول, قد يأخذ من 	 

الوقت من 6 إلى 10 أحتراقات قبل أن ُيضيء الغطاء.
أنزع الغطاءات الُمهشمة وذلك ألنها ستعمل على تحطيم الزجاج في الفانوس.	 
وبصفة مستمرة أعمل على إفراغ خزان الوقود وتنظيفه بماء وغازولين.	 
وإذا كنت تسكن في منطقة باردة جًدا, أو على أرتفاع يصل إلى 5,000 قد تحتاج 	 

إلى إضافة %10 من المعادن الروحية في خزان الوقود وذلك لُيضيء الفانوس بشكل أسرع.
 	 O-Ring إذا كان مقبض مضخة الغطاس ال تعمل بشكل جيد, عليك بتشحيم الـ

)برفق( وُتعيد التثبيت.
إذا كنت تستخدم وقود الديزل الحيوي عند التسخين بأستخدام كوب الكحول, قد 	 

يستلزم األمر من 6 إلى 10 أحتراقات قبل أن يشتعل الغطاء )ستحتاج أيًضا أن تستخدم 
التسخين بعد أستخدام كوب الكحول(. سخن بأستخدام الكوب أوال, وبعد ذلك استخدم التسخين 

بعد أحتراق الكحول بالكامل, سيساعد هذا األمر هلى سرعة التسخين.

تسجيل الضمان
يتطلب ضمان بريتليت مدى الحياة المحدود أن يكون الفانوس ُمسجال بأسمك, ولكي تقوم بتسجيل 

. www.britelyt.com/reg الضمان, قم بزيارتنا على صفحة األنترنت

وتأكد من وجود إصال الشراء متاًحا وذلك حتى تتمكن من إكمال االستمارة, ستحتاج أيًضا الرقم 
التسلسلي والذي ستجده على قاعدة الفانوس.
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EZ تعليمات ُملحقات مضخة
)ملحقات أختيارية(

الخطوة 1

فك مقبض تركيب المضخة من خزان 
الوقود, ومن المتوقع أن يكون الغطاس 

شديد ويصعب إزالته.

الخطوة 2  
.EZ أربط ُملحق مضخة

أمأل الخزان بهواء مضغوط وذلك عن 
طريق إطار المضخة أو المقبض يحمل 

ماليء Co2. تأكد أن الضغط الداخل 
ال يزيد عن psi 30, وال تستخدم نظام  

.G 12 بما يزيد عن CO2

لكي تشاهد فيلًما ُمسجال عن كيفية استخدام الفانوس أو عن ُمقترحات 
لألحتياطات, قم بزيارة الموقع اإللكتروني     

.www.BriteLyt.com/howto
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EZ تعليمات ُملحقات طاهي
)ُملحقات أختيارية(

الخطوة 1

أرخ مقبض الصواميل لتزيل الغطاء عن 
الفانوس.

حل الغطاء محل كحّول طاهي EZ وذلك 
بحسب خطوات اإلرشاد.
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مباديء عملية تعدد الوقود

ملحوظة هامة:
إن مواعيد التسخين التاليى تقريبية, وسيكون للمتغيرات مثل األرتفاع 

والرطوبة والحرارة تأثيًرا.

ال تستخدم وقود منزلي/تقليدي!

إذا أستخدمت نوع من الوقود ليس مذكوًرا في هذا الُكتيب سيكون هذا على 
مسؤوليتك الخاصة, وليس لبريتليت أيه مسؤولية إذا قمت بأستخدام أيه 

وقود غير مذكور هنا.

قد يؤدي أستخدام وقود غير مذكور في هذا الُكتيب إلى حدوث تلف ال ُيمكن 
معالجته في الفانوس. 

ال ينبغي حرق وقود قائم على الكحوليات )إثانول وميثانول( أو زيت نقي )زيت 
طعام أو زيت محركات أو زيت صناعي( بمفرده

إذا قمت بأستخدام أيه من أنواع الوقود المذكورة بأعلى, البد من خلطها بنوع آخر 
من الوقود, بنسبة 50/50 حتى يتمكن الفانوس أن يعمل بشكل جيد.

ال تتحمل بريتليت مسؤولية إذا قمت بحرق هذه األنواع من الوقود بدون خلطها.

إذا كان لديك استفسارات بخصوص استخدام نوع معين من الوقود, الرجاء األتصال 
بنا على )727(451-7020 أو على البريد اإللكتروني    

customerservice@britelyt.com
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أنواع وقود من نوع الجازولين
مدة التسخين بالتقريب: من 10 إلى 35 ثانية

مثل وقود كولمان والجازولين والغاز األبيض وُمخفف الطالء وسوائل خفيفة ومعادن روحية 
الخالية من الزيوت.

أنواع الوقود التي تقوم على الزيت
مدة التسخين بالتقريب: من 15 إلى 45 ثانية

مثل: الكيروسين وزيت المصابيح ووقود الـ JP وزيت السيترونيال والمعادن الروحية ذات 
الزيوت.

الوقود الذي يقوم على الزيوت الثقيلة )50/50 من خليط ُمقترح(
مدة التسخين بالتقريب: من 45 ثانية إلى دقيقتين

مثل: وقود الديزيل والديزيل الحيوي.

التالي هو قائمة من أنواع الوقود المختلطة وذلك لتحسين الكفاءة ورفع درجات األمان. الخليط 
الُمقترح هذا هو 50/50 لكن ُيمكن ضبطه ليتناسب مع حالتك.

وقود من نوع الكيروسن والجازولين
مدة التسخين بالتقريب: من 15 إلى 30 ثانية

مجموع مدة العمل بالتقريب: من 10 إلى 12 ساعة
مثل: الكيروسين المختلط مع أيه من الوقود التالي: كوليمان وُمخفف الطالء وكل أنواع الوقود 

الكحولي.

وقود الجازولين والديزل
 مدة التسخين بالتقريب: من 20 إلى 40 ثانية.

مجموع مدة العمل بالتقريب: من 10 إلى 15 ساعة.
مثل: الديزل المختلط بأيه من أنواع الوقود التالية: كوليمان وُمخفف الطالء وكل أنواع الوقود 

الكحولي.

وقود الجازولين والديزل
مدة التسخين بالتقريب: من 45 ثانية إلى دقيقتين 

مجموع مدة العمل بالتقريب: من 10 إلى 25 ساعة
مثل: الديزل المختلط بأيه من أنواع الوقود التالية: كوليمان وُمخفف الطالء وكل أنواع الوقود 

الكحولي.

زيت المحركات والوقود من نوع الجازولين
مدة التسخين بالتقريب: من 11/2 ‘لى 3 دقائق وقد يحتاج إلى استخدام كوب الكحول وليس 
التسخين )جزء 35(, والبد من أختبار التسخين, فإذا لم يعمل استخدم كوب التسخين, جزء 

.)35
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