Pop Pop både er lavet i tin-belagt stål og bruger samme princip som de oprindelige dampdrevne
legetøj i slutningen af 1800-tallet.Lyset opvarmer kedlen, hvorved der skabes damp, der styrter ud af
de bageste rør, driver båden fremad. Med en gennemsnitlig bådens længde på 5 1/2 "lang tid du kan
sejle dem i en skål, badet eller endog havebassinet.
Instruktioner
Sådan at starte båden
Ved hjælp af plast dropper, (leveres normalt med nye både) sprøjte vand ind i både udstødningsrør
indtil fuld. Dette er den eneste måde vandet kan trænge ind i kedlen. Skader kan opstå, hvis kedlen er
tom. Alternativt hældes vand i et udstødsrør anvendelse af en rindende eller vand fra en kande, indtil
vandet strømmer frit fra det andet rør.
Sæt båden i vandet forsigtigt, og sørg for, at vandet bliver i kedlen.
Sæt stearinlys ind i holderen og tænde vægen.
Anbring forsigtigt holderen på løberne i båden, indtil den hviler under kedlen. Den ideelle position er
for flammen er at være centralt under kedlen, og som ikke direkte under de to små rør, der fører fra
kedlen.
Vandet i kedlen vil opvarme af stearinlyset dreje den til damp.Dampen udvider forårsager en
"popping" støj. Dampen tvinges ud af udstødningsrørene fremdriver båden fremad.
Når dampen har forladt kedlen, skabes et vakuum, suger frisk vand tilbage i kedlen Processen begynder forfra. Den støj der genereres - "Pop Pop"
Fejlfinding
De fleste problemer med Pop Pop både skyldes, at ingen vand i kedlen, forkert opvarmning af kedlen,
eller et tilstoppet vandrør. Ved hjælp af et sugerør eller dropper forudsat, skylles vand gennem rørene
og placere båden i en balje med vand uden at lade noget vand ud af rørene.
De brændselsceller (lys) kan tage op til et minut, før lyset genererer tilstrækkelig varme til at få båden
bevæger sig.
Anvendelse af olivenolie med stearinlys væge / Andre brændsler
Hvis du bruger olivenolie, sørg vægen ikke er for kort eller for lang.Den passende længde af vægen
være omkring 5 mm over olien, det samme gælder for lys. Andre typer
brændstoffer enten ikke fungerer godt eller vil i løbet af varme kedlen forårsager skader på
det. Olivenolie brænder køleren i sammenligning med andre madolier - vegetabilske olier, og reducerer risikoen for overopvarmning af kedlen.
Efterbehandling
Vi sælger Pop Pop både, der er over 50 år gammel - og stadig damp, som om de var nye. Leder du
efter din båd vil sikre, at du har mange års sjov og du vil i sidste ende være i stand til at videregive
dem ned til dine børnebørn, som samlerobjekter.
Efter brug af din båd, skylle kedlen med rent koldt vand for at mindske risikoen for kedlen overophedning, når den fjernes fra skålen eller dam.
Tør overskydende vand og fjern forsigtigt eventuelle voks aflejringer inde i båden.
En lille skud let smøreolie (WD40) i rørene, vil hindre rust.
Rengør forsigtigt under kedlen med en fugtig klud for at fjerne eventuelle sod aflejringer. Der bør udvises forsigtighed på dette punkt, da kedlerne er meget følsomme.
Let gnide ydersiden af båden med en lille mængde olie (WD40) på et klæde, for at forhindre rust
formningen.
Opbevares på et tørt sted - klar til næste udflugt.
BEMÆRK - DISSE BÅDE ER IKKE ET STYKKE LEGETØJ. DE ER EN REPLICA MODEL STEAM BÅD OG
BØR DEMONSTRERES UDELUKKENDE AF VOKSNE. DE BRUGER EN ÅBEN FLAMME OG INDEHOLDER
SKARPE KANTER.

www.poppopboats.net
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