KONSERWACJA POMPKI OGNIOWEJ
Podpałka powinna być zawsze sucha
Należy smarować gumową uszczelkę między próbami
rozpalania.

Należy regulować gumową uszczelkę, przykręcając/odkręcając
śrubę.

niszczone/zużyte gumowe uszczelki należy wymieniać na nowe,
dostarczone uszczelki.
Należy czyścić łepek śruby drzazgą drewna
Grzyb warstwiak zwęglony to dobra naturalna podpałka.

DWIEDŹ WWW.BUSHCRAFTTOOLS.COM
ABY OBEJRZEĆ WIDEO
O UŻYWANIU POMPKI OGNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI
POMPKI OGNIOWEJ
Przewodnik użytkowania
pompki ogniowej
krok po kroku

Historia pompki ogniowej…
Pompki ogniowe były używane przez ludy Azji wschodniej i wysp na
Pacyfiku przeszło 2500 lat temu, jako narzędzie do rozpalania ognia.
Okazały się być najpopularniejsze wśród kultur, gdzie używano dmuchawek
jako broni, co może sugerować, że pompki ogniowe opracowano na bazie
dmuchawek.
Najwcześniejsza sugestia o zastosowaniu pompki na Zachodzie pojawiła się
w 1745 roku, kiedy Abbe Augustin Ruffo stwierdził, że wynalazł pompkę
ogniową.
W całej Europie w XIX wieku pompki ogniowe były popularnym
narzędziem domowym, aż do wynalezienia zapałki w 1844 roku.
Pradawna technologia mogła zainspirować Rudolfa Diesla do opracowania
silnika o zapłonie samoczynnym, na którym tak bardzo polegamy
w dwudziestym pierwszym wieku.

Jak używać pompki ogniowej
Krok 1: Delikatnie włożyć bok gumowej
uszczelki do smaru i wsunąć do korpusu
pompki ogniowej, poruszając w przód
i w tył w celu nasmarowania. Przy dobrym
nasmarowaniu pompka powinna odskoczyć
z powrotem w wyniku sprężania.
Krok 2: Upewnić się, że na śrubie nie znajduje
się stary papier węglowy. Wziąć nowy kawałek
papieru węglowego i wcisnąć go do łepka śruby.
Upewnić się, że jest dobrze umocowany w śrubie
i nie koliduje z uszczelką. Jeśli papier węglowy
zaklinuje się między pompką ogniową
a cylindrem, zniszczy uszczelkę powodując
utratę sprężania
Krok 3: Wsunąć pompkę do korpusu pompki na ok. 10
mm. Umieścić pompkę ogniową pionowo na twardej
powierzchni i uderzyć w dół ze znaczną siłą, a następnie
szybko wyciągnąć pompkę, aby ukazał się rozpalony
kawałek papieru węglowego.

Krok 4: Przenieść żarzący się papier na
duży kawałek papieru węglowego
i umieścić w kuli wysuszonej podpałki,
a następnie
dmuchać
do
chwili
pojawienia się płomieni.

