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VIKTIGT:
Läs den här manualen i dess helhet. BriteLyt tar inget 
ansvar för användning av din lykta utanför normala 
driftförhållanden. Det är mycket viktigt att du förstår 
alla rubriker som avhandlas i den här manualen innan 
du provar drift eller bränsleanvändning av något slag.

Välkommen till BriteLyt Familjen!

Vissa delar av den här manualen visar extra tillbehör 
som inte ingår i standardleverans för varje lykta. Köp 
av tillbehör görs hos din lokala återförsäljare eller hos 
www.britelyt.com.

Gratulerar till ditt val av den nya BriteLyt, Fler-Bränsle 
Lyktan! Många års passion och kunnande om lyktor 
har använts till att skapa den mest funktionella lyktan 
med trycksatt flytande bränsle någonsin! Gratulerar 
å allas våra vägnar hos BriteLyt och vi hoppas att du 
får nöje av din nya lykta i många år framöver!
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8) Karburator/förgasare
9) Snabb Förvärmare
10) Bränsleskala
11) Avluftningsskruv
12) Handpump
13) Tryckmätare
14) Bränsletank

Ledande Lykt Diagram

1) Huv/Skydd
2) Justerings Skruv
3) Huv Innerhölje
4) Icke-keramisk Brännaranordning
5) Handtag/Reflektorskruvar
6) Nål och Sprutmunstycke
7) Förvärmarkopp
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Delar/Verktygs paket
#66 Skiftnyckel med spårvidd
#11 Bricka för påfyllning
#50 Nippel
#68 Nål
#180 Rensnål för För-Vär-
mare
#119 Nyckel för Nålen

Dessutom ingår i din lykt-för-
packning en Påfyllningsflas-
ka med Alkohol #67, Tratt för 
bränslepåfyllning #165 och 
(12) Glödstrumpor.

Delar Uppsättning
Din BriteLyt lykta levereras med ett paket delar och verktyg. Var noga 
med att hänvisa till listan med lyktdelar på sidan 5 för beskrivning-
ar. Dessa verktyg och delar måste finnas tillgängliga när du bör-
jar ställa in din nya lykta för dess första användning. Om du har 
några frågor, var snäll och ring oss på (727) 451-7020 eller besök                          
www.BriteLyt.com
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Diagram över Lyktdelar
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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

Rostfritt Munstyckssystem
Mjuk glödstrumpa 1 knut hål
Komplett Pumpkolv
Komplett Pumpventil
Bricka för påfyllning
Avluftningsskruv för 149
Skruv för 122
Backventilkon med gummi
Fjäder för Backventil
Klämma
Skruv
Blandarrör (HP)
Alkoholvärmarkopp
Pumpknapp
Fästskiva
Lock för Pumpcylindern
Pumpkolvstång
Fjäder till Pumpkolv
O-ring Pumpsystem
Pumpkolvsmutter
Nippel
Skiftnyckel med spår
Påfyllningsflaska för alkoholkopp
Nål
Lyktglas/Glob
Ventilbricka för 10
Blybricka för avdunstnings-
och förvärmaranordning
Pumptrumma
Komplett Sys Pump
Vevstake
Värmesköld
Låsmutter för Vevstake
Vevstycke
Komplett Vevstake
Offsets
Nippel för ratt
Grafitpackning
Ratt/ On & Off Knapp
Mutter för ratt
Hylsmutter offsets
Komplett Offsets
Komplett avdunstningsanordning
Komplett innerhölje
Bränsletank

Nyckel till nålen
Ram med namnbricka
Mittenbottenplatta
Huv med överdel
Innerhölje
Komplett övre system
Spår för påfyllningsskruv
Avdunstningsanordningens övre del
Avdunstningsanordningens nedre 
del
Påfyllningstratt av plast
Rensnål för Snabb förvärmningsa-
nordning
Sil för Snabb förvärmningsanord-
ning
Ventilskena
Ventilbricka (Backventil)
Ventilfjäder
Komplett avdunstningsventil
Flamskyddsrör
Nippel till Snabb förvärmningsa-
nordning
Mutter till nippeln
Komplett spets
Anslutningsdel för Snabb förvär-
mare
Anslutningsdel för Komplett 
förvärnare (224, 90, 187)
Komplett förvärmningsanordning
Skiva för Rattdelen 111 (On & Off 
Knapp)
Kontrollera förpackning med skruv 
för Snabb förvärmare

Lista över Lyktdelar
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GARANTI RETUR FORMULÄR
För vanliga online returer
Besök www.britelyt.com/returns för att komma igång.

BriteLyt Begränsad Livstidsgaranti

BriteLyt produkter levereras med full garanti mot defekter i material och 
utförande till den ursprungliga ägaren under produktens livstid. Om en 
produkt någonsin misslyckas på grund av fabrikationsfel, även efter lång-
varig användning, kommer vi att reparera produkten, utan extra kostnad, 
eller byta ut den efter eget gottfinnande. Denna garanti täcker inte skador 
som orsakats av olyckshändelse, felaktig skötsel, försumlighet, normalt 
slitage, felaktig användning, underhåll, förvaring, eller den naturliga 
nedbrytningen av färger och material under en längre tids användning. 
Skador som inte täcks av garantin kommer att repareras mot en rimlig 
kostnad och en avgift debiteras för returfrakt.

För garantiutvärdering måste produkten returneras direkt till BriteLyt 
Garantiavdelning. All frakt till Garantiavdelningen måste betalas i förskott 
och försäkras. BriteLyt kan inte hållas ansvariga för förlorade inkom-
mande paket. Produkter som accepterats för reparation måste vara rena. 
Avgifter kommer att debiteras för eventuell rengöring. Du måste erhålla 
tillstånd för garantireparation av din lykta. Obehöriga returer till vår an-
läggning kommer att returneras till avsändaren.

BriteLyts begränsade livstidsgaranti omfattar inte glödstrumpor, lyktglas/
glob och om utrustad därmed, keramiska munstycken.Fjädrar och tillbe-
hör täcks för en period av 12 månader från inköpsdatum.

Din BriteLyt garanti kräver att du registrerar din lykta. Garantierna gäller 
från och med inköpsdatum och inköpsbevis kan krävas utöver serienum-
reti botten på bränsletanken. Om du har några frågor om garantin på din 
lykta ring måndag - fredag 09:00-17:00 (EDT) (727) 451-7020.

BriteLyt Teknisk Support
Om du behöver hjälp eller har frågor om din lykta eller dess funktioner är 
du välkommen att kontakta oss!

Du kan kontakta våra lykt-experter via email:
customerservice@britelyt.com eller genom att ringa oss på (727) 451-
7020.
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Innan Du Startar Din BriteLyt
• Var noga med att sätta vredet till “off” läge (klockan 12) före använd-

ning.
• Kontrollera lyktan för lösa delar som kan ha förskjutits under trans-

port. 
• Se till att glödstrumporna inte är skadade. Skadade glödstrumpor 

måste bytas ut före start.
• Kontrollera att brännaren och andra brinnande tillbehör är åtdragna.
• AVÄND DEN INTE INOMHUS.Tänd din lykta inom ett välventil-

erat område avskilt från brännbara eller värmekänsliga material.
• Din lykta har utformats för användning av flera bränslen. Bränning av 

något annat bränsle än fotogen kan orsaka att din lykta brinner/eller 
uppför sig annorlunda. Se sidan 15 för fler-bränsle drift.

• Tippa inte eller lägg lyktan på sidan eller i någon annan riktning än 
upprätt.

• Var noga med att inte placera din lykta på ömtåliga eller brännbara 
ytor.

• Låt inte din lykta brinna utan uppsikt.
• Håll lyktan undan från barn och låt aldrig barn leka med lyktan.
• Placera ingenting ovanför eller under din lykta.
• När lyktan är i drift, berör bara bränsletanken. Du riskerar att allvarligt 

bränna och skada dig genom beröring någonstans ovanför tanken.
• Låt lyktan svalna i minst 30 minuter efter användning innan du 

försöker röra, lagra eller reparera den.
• Använd luftningsskruven för att frigöra tanktrycket efter varje använd-

ning.
• Försök inte öppna tryckmätaranordningen, fylla på eller tömma ur 

bränsle medan lyktan är i drift.
• Titta inte direkt in i brinnande glödstrumpa.
• Andas inte in avgaser som avges när lyktan brinner.
• Lämna inte lyktan i “on” läge när den inte används.
• Töm alltid bränsletanken innan du förvarar din lykta.
• Håll alltid för-värmarröret rent och klart
• Bränn aldrig gamla eller smutsiga bränslen i din lykta.

BriteLyt åtar sig inget ansvar eller någon skyldighet på 
grund av felaktig användning.

Användning av något annat än BriteLytsvarumärkta ut-
bytesdelar kommer att resultera i utgång och annullering 

av din lyktas fabriksgaranti.
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Tända din BriteLyt Lykta

Innan du tänder din BriteLyt lyktaläs den här manualen 
i sin helhet. Observera alla varningar och säkerhetsåt-
gärder. Se till att du förstår alla instruktioner innan du 
börjar. Andas inte in rök och använd inte lyktan inom-
hus. Se diagrammet på sidan 2 för delarnas märkning.

Steg 1
Skruva av tryckmätaren 
och fyll på bränsle med den 
medföljande tratten. Fyll på 
tills bränslet når den nedre 
kanten av påfyllningshalsen.

Överfyll inte bränsle-
tanken!

Steg 2
Lossa hantaget/reflektorsk-
ruvar och ta bort huven/
locket.

För att ta bort huven och 
huvens innerhölje, ta bort de 
två skruvarna som fäster det 
till lampan.
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Steg 3
Placera glödstrumpan över 
sprutmunstycket och knyt 
fast med dubbelknut. 

Klipp lösa trådar så korta 
som möjligt.

Steg 4
Sätt tillbaka huvens inner-
hölje samt huven/locket.

Se till att regulatorskruven är 
synlig och åtdragen.

Skruva tillbaka de två mon-
teringsskruvarna och dra 
åt handtag/reflektorskruvar 
för hand när huven sitter på 
plats.

Steg 5
Kontrollera att pekaren på 
bränsleratten pekar uppåt 
mot klockan 12 (Det är 
avstängt läge).

Skruva tillbaka tryckmätaren 
på tanken för hand.
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Steg 6
Vrid handpumpsknappen för 
att låsa upp den. 

Tryck pumpen in och ut tills 
tryckmätaren står mellan 
den röda linjen och 3 på 
skalan. 

När du är klar, lås åter hand-
pumpsknappen i det nedre 
läget.

Om du använder EZ-
Pump fäste med try-

ckluft se sidan 12 och 
ignorera steg 6.Steg 7

Öppna den snabba förvär-
maren genom att trycka 
spaken nedåt för att öppna 
bränsleflödet.

Tänd genast det nu flödan-
de bränslet strax ovanför 
den öppna spaken med en 
tändare eller tändsticka. 
Tändare rekommenderas.

Om det behövs, lås upp 
handpumpen och pumpa 
upprepade gånger för att 
bibehålla trycket i tanken.
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Steg 8
Låt förvärmaren brinna ca 
30 sekunder för fotogen och 
bensin (tiden varierar med 
bränsle och omgivningens 
temperatur).

* Läs “Fler-Bränsle drift på 
sidan 15 för ytterligare infor-
mation.

Steg 9
När du förvärmt förgasaren, 
vänd bränslerattens spets 
nedåt (klockan 6).

Glödstrumpan bör nu tändas 
ochglöda.

När glödstrumpan tänts, vänd 
förvärmarspaken tillbaka up-
påt för att stänga den.

Ställ in lyktan på drifttryck, 
mellan 2 och 3 på tryckmätar-
en.

Skaka eller gunga inte lyktan 
när du pumpar då det kan 
orsaka att glödstrumpan går 
sönder och du måste börja 
om.

Om din lykta börjar lysa svagt, använd handpumpen för att 
öka tanktrycket. Använd bränsleratten för att styra nivån av 

ljusflödet.
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Avstängning av din BriteLyt Lykta

Steg 1
För att släcka lyktan öppna 
avluftningsventilen på tryck-
mätaren.

Vrid bränsleratten till lodrätt 
läge (klockan 12) för att 
stänga av bränsleflödet.

Förvaring av din BriteLyt Lykta
• Låt lyktan svalna i minst 30 minuter innan du berör, flyttar 

eller reparerar den.
• Behåll inte bränsle i tanken under långa perioder. 
• Töm och rengör tanken innan du förvarar din lykta.
• För att undvika repor och skador förvara alltid din lykta 

och reflektor i tygpåsar.
• Efter 10 användningar,häll ett lock fullt med förgasar-

rengöringsmedel i bränsletanken för att rengöra brän-
narsystem och tank.

• Efter förvaring se till att alla delar är korrekt åtdragna och 
rengjorda innan du tänder lyktan.

• 



BriteLyt Rapid 829/500CP                                               13

Tips och Felsökning
• Om du märker att lyktan flimrar eller mörknar, använd din hand-

pump eller EZ-Pump tillbehöret för att öka tanktrycket till ca 2.5 
atmosfärstaplar.

• Om handpumpens kolv inte fungerar som det är tänkt, smörj 
O-ringen och återmontera den.

• Om förvärmaren inte tänds eller brinner felaktigt, se till att du 
har rätt tryck i bränsletanken. Det bör vara strax under den röda 
linjen. Om trycket är korrekt, rengör förvärmarens munstycke med 
den rensnål som medföljde lyktan.

• Ta inte bort värmeskölden (Delnr126s) när lyktan brinner.
• För att hålla insekter borta lägg till citronella olja med 50 % olja 

och 50 % bränsle och låt lyktan brinna som vanligt.
• Om du använder biodiesel vid förvärmning i Alkoholkoppen kan 

det ta 6-10 tändningar innan glödstrumpan tänds.
• Ta bort trasiga glödstrumpor eftersom de kommer att spräcka 

glaset i din lykta.
• Spola och rengör rutinmässigt bränsletanken med vatten eller 

bensin.
• Om du befinner dig i ett extremt kallt område eller på över 1500 

meters höjd kan du behöva lägga till 10 % lacknafta i bränsletan-
ken för att lyktan ska tändas snabbare.

• Om handpumpskolven inte fungerar korrekt smörjO-ringen (lätt) 
och montera tillbaka den. 

• Om du använder biodiesel när du förvärmer i alkoholkoppen så 
kan det ta 6-10 tändningar innan glödstrumpan tänds (du måste 
även använda förvärmaren efter att du använt alkoholkoppen). 
Förvärm i koppen först och använd förvärmaren efter att alkoho-
len brunnit ut. Det hjälper till att förvärma snabbare.

Garantiregistrering
BriteLyts begränsade livstidsgaranti kräver att lyktan måste vara 
registrerad på dig. För att registrera dig för garantin, besök oss on-
line på www.britelyt.com/reg för att registrera din lykta digitalt. 

Se till att ha ditt ursprungliga inköpskvitto i närheten när du fyller 
i formuläret. Du behöver även serienumret som finns stämplat i 
botten på din lykta.
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Instruktioner för EZ-Pump Tillbehör
(Valfria Tillbehör)

Steg 1
Skruva loss handpumpsmon-
teringen från bränsletanken. 
Räkna med att kolven kan 
vara lite svår att ta bort.

Steg 2
Skruva på EZ-Pumptillbe-
höret.

Fyll tanken med tryckluft via 
en däckpump eller handhål-
len CO2 påfyllare. Försäkra 
dig om att det inkommande 
trycket inte överstiger 30psi. 
Använd inte ett CO2 system 
över 12G.

För en video om ur du använder din lykta, eller 
för förslag på felsökning, besök: 

www.BriteLyt.com/howto
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Instruktioner för EZ-Cook Tillbehör
(Valfritt Tillbehör)

Steg 1
Lossa hantaget/reflektorsk-
ruvarna för att ta bort huven/
locket från lyktan.

Byt ut huven/locket med EZ-
Cook adaptern med de inställ-
da spåren som riktlinjer
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Riktlinjer för Fler-Bränsledrift

VIKTIGT:
Förvärmningstiderna som angetts är ungefärliga. Vari-
abler som höjd, luftfuktighet och temperatur påverkar. 

BRÄNN INTE HEMMAGJORDA/ANPASSADE 
BRÄNSLEN!

Att använda bränslen som inte angetts i denna man-
ual sker på egen risk. BriteLyt tar inget ansvar för 
bränning av ej angivna bränslen.

Att använda bränslen som inte angetts i denna manu-
al kan orsaka bestående och oåterkalleliga skador på 
din lykta.

Alkoholbaserade bränslen (etanol eller meta-
nol), eller ren olja (vegetabilisk, motorolja, 
industriell), bör inte användas oblandad.  

Om du använder någon av ovan nämnda bränslen måste 
du blanda ut den till 50 % med något annat rekommenderat 
bränsleför att din lykta ska fungera korrekt. 

BriteLyt åtar sig inte något ansvar om man bränner dessa 
bränslen oblandade. 

Om du har frågor eller funderingar när det gäller att bränna 
vissa bränslen kontakta oss på (727) 451-7020 eller via 
email:customerservice@britelyt.com
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Bränslen av Bensintyp
Förvärmningstid ca: 10 till 35 sekunder
Exempel: Coleman Bränsle, Bensin, Ren Bensin, Målarthinner, 
Tändvätska, Lacknafta utan olja.

Oljebaserade Bränslen
Förvärmningstid ca: 15 till 45 sekunder
Exempel: Fotogen, Lampolja, JP Bränslen, Citronellaolja, Lacknafta 
med olja.

Tunga oljebaserade bränslen (50/50 Blandning rekom-
menderas)
Förvärmningstid ca: 45 sekunder till 2 minuter.  
Exempel: Diesel eller Bio-Diesel.

Nedan finns rekommendationer för blandning av bräns-
len i syfte att öka effektiviteten och säkerheten. Den 
rekommenderade blandningen är 50/50 men kan just-
eras för att passa dina villkor och förhållanden.

Fotogen och bränslen av Bensintyp
Förvärmningstid ca: 15 till 30 sec 
Total Drifttid ca: 10 till 12 timmar
Exempel: Fotogen blandad med något av följande bränslen: Cole-
man, Målarthinneroch alla alkoholbaserade bränslen.

Diesel och bränslen av Bensintyp
Förvärmningstid ca: 20 till40 sec. 
Total Drifttid ca: 10 till15 timmar. 
Exempel: Diesel blandad med något av följande bränslen: Coleman, 
Målarthinneroch alla alkoholbaserade bränslen.

Biodiesel och bränslen av Bensintyp
Förvärmningstid ca: 45 sec till2 min
Total Drifttid ca: 10 till25 timmar. 
Exempel: Diesel blandad med något av följande bränslen: Coleman, 
Målarthinneroch alla alkoholbaserade bränslen.

Motorolja ochbränslen av Bensintyp
Förvärmningstid ca: 1 1/2 till3 min och kan behöva använda alko-
holkoppen och inte förvärmaren (del 35).Måste testa förvärmaren 
och om den inte fungerar använd värmekopp (del 35)
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4500 140th Ave N, Ste 101 - Clearwater, FL 33762
(727) 451-7020  Fax: (727) 451-7198

www.BriteLyt.com


