
Käyttöohjeet





// Tuotteen esittely

Com� Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se 
on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, 
luo viihtyisän tunnelman ja tekee ruoanlaitosta nautittavan.

Com� Cask käyttää polttoaineena grillikaasua. Tynnyrin sisälle 
laitetaan 5 kilon kaasupullo, joka liitetään polttimeen EU-standardien 
mukaisella matalapainesäätimellä.
Yhdellä pullollisella kaasua voi käyttää tynnyriä täydellä teholla 
8 tuntia.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen 
hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää 
turvallisuusvaatimukset.

Sarjaan kuuluvat:
puinen tynnyri
kaasupoltin
kaasuletku + liittimet 2 kpl
matalapainesäädin
kevytsoraa
kankainen suojapeite.

Tekniset tiedot
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä: CE0051 nro CQ 4552
Polttoaineena käytettävä kaasuseos: G30 (butaani) / G31 (propaani)
Nimellispaine: 28–30/37 mbar
Nimellisteho: 8,6 kW
Suurin kaasunkulutus: 625 g/h



// Käyttö

1. Valmistelut

- Aseta kaasupullo tynnyrin 
pohjaan.

- Liitä matalapainesäädin pulloon. Vedä pikaliittimen lukitusrengas 
ylös, aseta matalapainesäädin pullon päälle ja paina rengas alas.
- Liitos on turvallinen, jos pulloa matalapainesäätimestä käsin 
nostettaessa säädin ei irtoa.

 



- Avaa kaasuhana.

- Nosta tynnyri seisomaan pohjallaan.
Varmista, ettei letku kietoudu pullon ympäri.

- Työnnä kiinnityspuikot tynnyrin alareunassa oleviin reikiin 
kiinnittämään tynnyrin pohja.



2. Sytytys

- Varmista, että kaasuhana on auki.
- Avaa yksi polttimen hanoista: paina hana alas, sitten käännä 90 astetta 
vastapäivään.

- Sytytä liekki pitkällä tulitikulla tai muulla turvallisella sytytysvälineellä.
- Halutessasi avaa myös muut hanat, jotta voit käyttää polttimen muita 
osastoja.



3. Sammutus ja kokoaminen

- Sammuta liekki kääntämällä polttimen hanat 90 astetta myötäpäivään.
- Odota, kunnes poltin ja kevytsora ovat jäähtyneet.
- Peitä tynnyri sen mukana tulleella kangaspeitteellä.

Jos pidät käyttökertojen välillä pitkähkön (vähintään 1–2 päivän) tauon, 
sulje kaasun pääsy matalapainesäätimestä. Sitä varten irrota alustan 
kiinnityspuikot, nosta tynnyri alustalta ja sulje hana. Sitten aseta tynnyri 
alustalle, kiinnitä pohja puikoilla ja peitä tynnyri asianmukaisella peitteellä.



// Turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan turvallisuusohjeita ja säilytä käyttöohjeet 
varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.
- Käytä grilliä vain ulkona hyvin tuuletetussa paikassa. Varmista 
riittävän suuri turvallisuusväli kaikkeen palavaan (talo, terassin kaiteet, 
katokset, puut ym.).
- Ole turvallisella etäisyydellä kuumista osista ehkäistäksesi palovammat.
- Älä päästä lapsia ja kotieläimiä liian lähelle tuotetta.
- Älä jätä tuotetta ilman vartiointia.
- Varmistaudu, että grilli on sammunut ja jäähtynyt, ennen kuin peität 
sen kankaalla. Peitä tynnyri vain valmistajan hyväksymällä kankaalla.
- Älä jätä peittämätöntä tynnyriä sateeseen:

kostuessa tynnyrin puu laajenee ja vanteet saattavat hajota,
kostunut kevytsora voi kuumetessaan aiheuttaa sirpaleita.

- Jos tynnyri silti kostuu, anna sen kuivua kokonaan, ennen kuin peität 
sen mukana tulleella kankaalla.
- Kaasupulloa vaihdettaessa tarkastuta se asiantuntijalla mahdollisten 
vaurioiden, vuotojen, ruosteen ja muiden ikääntymisen seurausten 
varalta.
- Älä käytä tulta tarkastaessasi kaasupulloa vuotojen varalta.
- Älä vaurioita kaasuletkua.
- Havaittuasi tulipalon tai kaasuvuodon, jota et pysty hallitsemaan, 
hälytä heti palokunta ja pidä kaikki ihmiset ja kotieläimet loitolla 
tuotteesta.
- Pidä tulenarat aineet loitolla grillin liekistä.
- Älä tupakoi vaihtaessasi kaasupulloa.
- Älä käytä tuotetta tilojen lämmittämiseen.



// Takuu

- Jos noudatat kaikkia ohjeita ja turvallisuusvaatimuksia, valmistaja 
myöntää tuotteelle 2 vuoden takuun.
- Tuotteen takuu koskee takuuaikana tuotteessa ilmenneiden valmistus-, 
materiaali- ja rakennevikojen korjaamista, jotta kuluttaja voisi jatkaa 
tuotteen asianmukaista käyttöä.
- Takuu käsittää vain viallisten osien vaihdon tai korjauksen eikä koske 
muita suoria ja/tai epäsuoria tuotteen vian tai häiriön aiheuttamia kuluja 
ja/tai vahinkoja.
- Takuun perusteella vaihdetuista viallisista osista tulee takuunantajan 
omaisuutta.
- Takuun perusteella vaihdetuille osille ja laitteille myönnetään takuu, 
joka on voimassa tuotteen takuuajan loppuun, kuitenkin vähintään 6 
kuukautta osan tai laitteen vaihtopäivästä.

Viat, joita takuu ei koske
- Tuotteen säännöllisen asianmukaisen käytön aiheuttama normaali 
kuluminen.
Viat, jotka ovat syntyneet tuotteen kuluttajalle luovuttamisen jälkeen ja 
johtuvat tuotteen väärästä tai epäasianmukaisesta käytöstä, väärästä 
hoidosta, asennuksesta tai liitännästä, huonoista käyttöoloista, 
salamaniskusta tai korroosiosta.
- Kuluttajan toiminnasta tai toimettomuudesta johtuneet viat.
- Kuljetuksen aikana syntyneet viat, jos kuljetuksen on suorittanut joku 
muu kuin valmistaja.
- Viat, jotka ovat syntyneet ostajan suorittaman epäasianmukaisen 
varastoinnin tai säilytyksen seurauksena.

Jos asiakas tekee tuotteeseen muutoksia, takuu mitätöityy.




