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 Optimus-keittimen käyttö

Kyösti Lamminjoki 

OPTIMUS-KEITTIMEN KÄYTÖSTÄ 

Kun uusi keitin otetaan käyttöön puhdistetaan sen polttoainesäiliö siten, että kaadetaan siihen n. 1 dl
polttoainetta ja hölskytetään. Säiliö tyhjennetään esim. kahvinsuodattimeen, johon mutuskat jäävät ja
polttoaine voidaan käyttää keittimessä. Ensisytytyksen jälkeen saattaa liekinsäätimen karan tiiviste
löystyä, jolloin se kiristetään, mutta vain vähän. Jos käytön aikana karan välistä tulee "savua" tai liekki,
ei se ole vaarallista, mutta kiusallista kylläkin, jolloin kiristetään tiivistettä uudelleen. 

Kun säiliöön pumpataan painetta, tuetaan sitä nimenonaan säiliöstä, eikä keittimen muista rakenteista.
Tällä estetään rakenteiden vääntyileminen, joka esim. Hiker-mallissa haittaa laitteen pakkaamista
kuljetuskuntoon. 

Suositeltavin polttoaine näissä on valopetrooli tai lamppuöljy. Kyseisistä polttoaineista ei missään
käyttämissämme lämpötiloissa haihdu räjähtävää kaasu / ilmaseosta. 

Keittimen sytytys. 

Ensin pumpataan jonkinverrran painetta. Senjälkeen kaadetaan varovasti esilämmityssprii kaukaloonsa
ja sytytetään. Sen palettua käännetään liekinsäädintä vastapäivään ja sytytetään keitin. Pienen ajan
kuluttua voidaan pumpata painetta lisää. Nesteen palaessa esilämmityskupissa painetta ei saa
pumpata, ettei palava neste läiky. Käytäntö opettaa, koska liekinsäätö on suurimmillaan. Jos
säädintä käännetään liikaa vastapäivään, työntyy neula suuttimesta ulos ja saattaa palaa pisaraksi ja on
sen jälkeen käyttökelvoton. Tukkeutunut suutin puhdistetaan juuri em. tavalla, mutta neulaa vain
käytetään muutama kerta esillä. 

Jos keitin rupeaa pörisemään kuin huono perämoottori, tee näin: Sammuta keitin, lisää painetta ja
sytytä uudelleen. Esilämmitystä ei tarvita. Pörinä johtuu siitä, että liekki imeytyy kaasuuntumisputkeen.
Se ei ole vaarallista, mutta on muuten sietämätöntä. 

Käytä aina keitinmallille tehtyä ankkuripaloin varustettua alusvaneria erikoisesti teltassa. 

Jos keittimestä sytytyksen jälkeen tulee korkea keltainen nokeava liekki, on esilämmitys vajaasti tehty.
Anna keittimen jäähtyä ja esilämmitä uudestaan. Siispä suorita esilämmitys niin hyvin, että saat sen
syttymään hyvin ensimmäisellä kerralla. Säiliötä täytettäessä jätetään siihen vajaa kolmasosa ilmatilaa,
jotta painesysteemi toimisi. 

Keittimen sammutus. 

Sammutetaan keitin kääntämällä liekinsäädintä myötäpäivään niin, että liekki sammuu. Lasketaan paine
pois. 

MISSÄÄN VAIHEESSA ÄLÄ KÄYTÄ VOIMAA KEITINTÄ KÄSITELLESSÄ. 

Kovilla pakkasilla on hyvä ottaa makuupussiin pieni pullo tenttua, jolloin sen saa paremmin syttymään. 

Lämmintä hyvää Sinulle keittimesi parissa. 
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