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Hej med dig,  

jeg er Altinii Gaspejs Cos 90 og 110  

 

Tusind tak, fordi du har valgt mig til at sprede varme og hygge i dit uderum.  

 

Jeg elsker lange, lune sommeraftener på terrassen med god mad og godt selskab. Jeg er faktisk lidt af en hyggespreder. Placer mig 

på din terrasse eller din altan, og jeg vil forlænge dine aftener med varme, levende lys og masser af hygge.  

 

Jeg håber, at jeg får lov til at blive hos dig i mange år. Derfor anbefaler jeg, at du bruger 2 minutter på at læse denne vejledning. 

Her fortæller jeg dig, hvordan du tænder gaspejsen, og hvordan du passer bedst på mig. Inden du tager mig i brug, beder jeg dig 

også om at læse den fulde manual grundigt igennem. Så har du helt styr på teknikken.  

 

Med venlig hilsen  

 

Altinii – stilfulde møbler til din udeoase  
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FLYT MIG  

Din nye gaspejs fra Altinii har hjul, så du nemt kan flytte den 

rundt på din terrasse eller altan efter behov.  

 

NEM BETJENING  

Vi anbefaler, at du læser den medfølgende manual nøje 

igennem, inden du tager pejsen i brug.   

 

KOM HURTIGT I GANG  

SÅDAN TÆNDER DU PEJSEN  

 

KRAV TIL GASFLASKEN  

Der følger ikke en gasflaske med gaspejsen.  

Brug kun en 5 kg til Cos 90 CGI Kosan-gasflaske.   

Brug kun en 10 kg til Cos 110 CGI Kosan-gasflaske. 

 

 

1. tryk gasregulatoren på gasflasken.  
2. Åbn for gassen ved at dreje regulatorgrebet. 
3. Sæt gasflasken på plads i brænderen. 
4. Tryk Pejsens regulator ind og drej den mod uret til 

MAX position, 
Tryk derefter samtidig gnisttænderen ind i 2-3 sek. 

og der kommer flammer i pejsen, 

               Herefter slipper du regulatoren og drejer den 1cm 

med uret fra MAX position  

 

Første gang du tænder gaspejsen, kan du opleve, at den 

afgiver en kortvarig lugt. Det er helt normalt. Første gang du 

tænder pejsen, bør du lade den køre på MAX i 10 minutter 

for at sikre, at der kommer nok varme rundt.  

 

OBS: 

Rør aldrig ved glasset under brug eller i op til 15 minutter 

efter slukning, da glasset bliver meget varmt.  

 

 

 

SÅDAN SLUKKER DU PEJSEN  

 

1. Tryk regulatoren ind og drej den med uret til sluk 
position.  

2. Læg det medfølgende låg over glasset. 
  

OBS: Brug aldrig pejsen, mens låget er på.  

 

SÅDAN ÅBNER DU LÅGEN TIL GASFLASKEN   

 

1. Træk i den lille knop til at åbne lågen.  
2. Udskift gasflasken.  
3. Tryk lågen på plads.  

  

 

SÅDAN PASSER DU PÅ MIG  

Selvom din nye gaspejs er bygget med materialer og dele, 

der tåler både fugtighed og lave temperaturer, så tåler de 

mekaniske gasdele ikke vand. Husk derfor altid at lægge det 

medfølgende låg på efter brug. Ved ekstreme vind- og 

vejrforhold anbefaler vi, at du kører gaspejsen i læ evt. i et 

skur eller lignende.  

 

UNDGÅ RUST  

I glassets hjørner er der brugt rustfrit stål. Du beskytter stålet 

mod rust ved at smøre det med almindelig madolie én gang 

om året. Smør stålet med forsigtighed, så der ikke kommer 

noget på pejsens zink- og kobberdele.  

 

BRUG KUN DE DELE, DER FØLGER MED 

Brug kun originale komponenter til din gaspejs. Kontakt Altinii 

for køb af originale komponenter. Brug aldrig almindeligt 

træbrænde eller andet brændbart materiale i gaspejsen.  
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PATINA – HVAD ER DET?  

Patina opstår, når vejr og vind påvirker et materiale. Din nye 

gaspejs er lavet af et flot, naturligt materiale, der med årene 

vil få en flottere patina.   

 

KOBBER  

Ønsker du en blank overflade, skal du vedligeholde 

gaspejsen med et produkt, der er beregnet til pudsning af 

kobber. Ønsker du derimod en smuk, patineret overflade, skal 

du hverken polere eller behandle pejsen. Patineringen sker, 

når pejsen påvirkes af f.eks. varme, vand, salt og urenheder i 

luften. Patineringen sker gradvist og kan variere meget i 

farve - fra brun til sort/blålig. Patineringen sker sjældent helt 

ensartet. I stedet vil pejsen ofte få et unikt, skjoldet udseende. 

Den irgrønne farve opnås først efter mange år.  

 

 

 

FORPATINERET ZINK 

(Antra Zink & Quartz Zink)  

 

Gaspejsen i for patineret zink ændrer også farve og 

udseende over tid. Når overfladen korroderer, opstår der en 

naturlig patina, der forandrer pejsens udtryk og farve. Det 

sker især, når boksen står i områder med høj luftforurening 

eller saltholdig luft, som eksempelvis ved vestvendte kyster. 

 

Blank zink:  

En pejs i blank zink vil også ændre farve og udseende over 

tid. Den vil få en flot, naturlig patina i en smuk grå farve. 

Patineringen er afhængig af både atmosfære og miljø og 

kan derfor strække sig over flere år. Du kan opleve 

nuanceforskelle, pletter og striber på pejsen. Det er en 

naturlig del af patineringsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENGØRING – HVAD SKAL DU HUSKE?  

 

Gasbrænder 

Gasbrænderen tåler ikke vand, men kan forsigtigt rengøres 

med en børste. Brug aldrig rengøringsmidler til at rengøre 

brænderen.  

 

Glas  

Rengør glasset med glas rens. Sprøjt glas rens på en klud, og 

puds herefter glasset.  

 

Zink- og kobberdele 

Vask jord og sand væk fra pejsens yderside med lunkent 

vand og en stiv børste eller grydesvamp.  

 

Kommer der rengøringsvæsker på pejsens yderside fra f.eks. 

rengøring af vinduer eller andet, er det vigtigt, at du straks 

vasker den, da kemikalier i rengøringsvæsken kan sætte spor 

og misfarve overfladen.    

  

 

 


