Grattis till din nya Stove Away!
Stove Away Gömmer undan din gasolflaska! En elegant och praktisk
kombination av skydd för din gasolflaska, avlastningsyta och sits med
avstånd från grillen. Stove Away frigör utrymme och gör din gasolflaska
till en funktionell och elegant inredningsdetalj.
RÅD & REKOMENDATIONER
• Stove Away passar för de flesta typer av gasolflaskor.
• Ställ bara ned gasoltuben i Stove Away behållaren, lägg slangen i
uttaget för slangen och lägg sedan på locket.
• Gasoltuben skall stå löst i behållaren. En ny gasolslang medföljer
som monteras om grillens originalslang är för kort!
Stove Away behållarens ventilationshål (Botten och Sidor) skall hållas
fria och får Ej täckas.
Stove Away gör gasolflaskan mindre åtkomlig för barn samt håller gasolflaskan
på avstånd ifrån grillen. Frigör utrymme
och erbjuder flera praktiska funktioner.

Endast gasolflaskan får stå i behållaren. Stove Away behållaren får
endast användas i ventilerade områden och aldrig inomhus.
GASOLSLANG
• Den vanligaste dimensionen på gasolslang för grill är (ø 8 mm)
men kan variera.
• Utbytesslangen som medföljer är en standardslang med dimension 1,5 m (ø 8 mm)
En gasolslang bör inte vara längre än 1,5 m enl., MSB. (myndigheten
för samhällsskydd och beredskap)

Stove Away fungerar utmärkt som avlastningsyta för tex brickor eller skärbräda.
Med en integrerad dyna fungerar Stove
Away även som bekväm sitt-yta.

Behållaren är försedd med både handtag
och hjul och flyttas lätt.

SKÖTSEL OCH GARANTI
• Stove Away behållaren är tillverkad i Aluminium som är ett mjukt
material.
• Belasta behållaren varsamt. Tillämpa lätt nedsittning och stå inte
på behållaren.
• Belasta inte behållaren ”liggandes” och placera gasolflaskan inuti
behållaren med mjuk nedsättning. Släpp inte flaskan ned i behållaren.
• Behållaren kan rullas på hjulen med gasolflaska inuti men rulla
inte behållaren samtidigt som ev. nedsittning eller med belastning
på locket.
• Behållaren är pulverlackerad och vissa delar som locket är även
försett med klarlack för att motstå repor till viss grad.
SITS/AVLASTNINGSYTA
• Sitsen är en avlastningssits. Belasta behållaren varsamt och beakta
lätt nedsittning.
• Max belastning 100 kg vid lätt nedsittning!
• Utsätta inte dynan för vassa föremål, hög värme långvarig väta
eller solljus, förvara locket torrt och mörkt.
• Dynan är limmad och kan inte avlägsnas
Inga garantier gäller vid yttre åverkan!

KONTAKT
Telefon: 0708-10 61 70 • Mail: thomas@stoveaway.se • stoveaway.se

