
KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Ennen käyttöä lue ohjeet huolellisesti.

Tämä tulisija on tarkoitettu vain ulkokäyt-
töön eikä sitä saa käyttää rakennusten sisäl-
lä, varastoissa ja/tai autotalleissa tai muissa 
suljetuissa tiloissa. Tulisijaa saa käyttää vain 
aikuiset. Lapset ja eläimet on pidettävä riit-
tävän turvaetäisyyden päässä tulisijasta 
käytön aikana. Tulisijan pinnat kuumentu-
vat käytön aikana polttavan kuumiksi.

Älä käytä sytyttämiseen bensaa tai muita 
vastaavia kemikaaleja, sillä ne voivat sy-
tyttää palon liian voimakkaana ja räjäh-
dysmäisesti. Suosittelemme sytyttämiseen 
esimerkiksi Muurikka Sytykkeitä tai Syty-
tyspaloja tulen maltilliseen ja turvalliseen 
sytyttämiseen. Tulisijassa saa polttaa ai-
noastaan hiiltä, käsittelemätöntä puuta tai 
klapeja. Tulisija on myös hyvä alusta ulko-
roihuille ja kynttilöille. Älä käytä tulisijaa 
roskien polttamiseen.

Kiinnitä osat huolellisesti ennen ensim-
mäistä käyttöä. Huolehdi, että tulisijan alla 
on riittävästi palamatonta alustaa esim. 
betoni- tai kivilaattoja, hiekkaa, soraa jne. 
Älä käytä tulisijaan helposti syttyvien alus-
tojen päällä kuten kuivalla nurmikolla älä-
kä myöskään liian lähellä muita helposti 
syttyviä pintoja tai kasvillisuutta. Polta vain 
kohtuullista tulta ja ole varautunut sam-
muttamaan tuli turvallisesti ja nopeasti 
tarvittaessa. Älä siirtele kuumaa ja palavaa 
tulisijaa ja käytä tulen kohentamiseen vain 
siihen tarkoitettuja välineitä.  

Käytön jälkeen tyhjennä tulisija tuhkasta ja 
hiilistä, kun ne ovat täysin sammuneet ja 
jäähtyneet. Käytä suojakäsineitä tai pata-
kintaita kuuman tulisijan siirtämiseen tai 
siirrä tulisijaa vasta kun se on täysin jääh-
tynyt. 

Jos maalipinta kuluu ajan ja käytön myötä, 
voi tulisijan maalata uudelleen kuumuu-
denkestävällä Muurikka Paikkamaalilla 
(saatavilla mm. verkkokaupastamme). Pie-
net värimuutokset käytön ja ajan myötä 
ovat normaali ilmiö eivätkä vaikuta tuot-
teen käyttöön. Tulisijan huolto käytön 
jälkeen edistää pitkää käyttöikää. Puhdista 
aina tulisija huolellisesti ja säilytä kuivassa 
paikassa suojassa sateelta. Tulisijan pintaan 
voi levittää käytön jälkeen kevyen ker-
roksen ruokaöljyä, joka suojaa teräspintaa 
ruostumiselta.
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BRUKSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

Material: stål, värmebeständig målad yta

Läs igenom bruksanvisningen noggrant 
före användning.

Denna eldstad är endast avsedd för utom-
husbruk och får aldrig användas i garage, 
i takbeklädda eller inneslutna verandor el-
ler förråd. Endast vuxna bör använda elds-
taden. Barn och djur måste hållas inom 
tillräckligt långt skyddsavstånd, eftersom 
eldstadens åtkomliga delar kan bli mycket 
heta. 

Använd inte bensin eller andra kemikalier 
vid antädning. Vi rekommenderar att du 
använder t.ex. Muurikka tändklossar eller 
motsvarande vid tändning. I eldstaden 
kan du bränna kol, obehandlat trä eller 
ved. Eldstaden passar även bra som un-
derlag till uteljus. Bränn inte skräp i din 
eldstad.

 Montera alla delar noggrant före använd-
ning. Eldstaden ska alltid stå på en sta-
dig, jämn yta, använd gärna betong- eller 
stenplattor som underlag. Eldstaden bör 
placeras på ett tillräckligt långt avstånd 
från lätt antändbart material. Var försiktig 
med elden och var beredd på att vid behov 
släcka elden snabbt. Flytta inte på eldsta-
den medan den är tänd, använd endast 
ändamånsenliga eldredskap.

Töm alltid eldstaden efter använding, ta 
bort aska och träkol när elden har slocknat 
och eldstaden svalnat.

Om några repor eller mindre skador up-
pstår efter en tids användning, kan du 
måla ytan med värmebeständig Muurikka 
Paikkamaali sprayfärg (kan t. ex. köpas i 
vår webshop). Det är helt vanligt med små 
färgförändringar under andvändning och 
efter en längre tids användning, men det 
påverkar inte användningen av produk-
ten. Du kan smörja eldstaden med ett tunt 
lager matolja efter varje användning, för 
att skydda den mot rost. Följ skötselråd, 
rengör eldstaden regelbundet och förvara 
den i torrt svalt utrymme, så förlänger du 
eldstadens användningstid.

SWE
INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Material: steel, painted with heat resistant 
paint

Read the instructions carefully before use.

HOHDE Outdoor Fire Pit is to be used only 
outdoors, do not use it in garages, porches, 
breezeways, sheds or other enclosed areas. 
Do not allow children to operate the fire 
pit. Keep children and animals away from 
the fire pit during use and until the fire pit 
has cooled after you are finished. Do not 
touch the surface of the fire pit it is extre-
mely hot when in use.

Never light a fireplace with gasoline or 
other similar substances inappropriate 
for the purpose. We recommend you use 
Muurikka Lighter Blocks or kindlin wood 
rolls to safely light the fire.  You can burn 
wood, logs or charcoal in the fire pit. The 
fire pit can be used as holder for windfla-
me candles.  Avoid burning trash, disposa-
ble tableware, plastic or cardboard in the 
fireplace; or other materials from which 
flammable flakes fly into the environment. 

Fully assemble all parts before use. The fire 
pit should not be placed under or on top 
of any surface that will burn, place sand, or 
concrete- or stone pavers under the fire pit. 
Make sure that extinguishing equipment 
are available and guide other users on how 
to act during a dangerous situation. 

After use, always carefully remove the as-
hes from the HOHDE Outdoor Fire Pit.  
Before doing so, make sure that there are 
no glowing embers, cinders or other bur-
ning material left that could start a fire. 
Do not move the hot and burning items, 
always use proper equipment and protec-
tive gloves.

If your HOHDE Outdoor Fire Pit get 
scratched after some time, we recommend 
that you touch up the worn painted surface 
with Muurikka touch-up paint (available in 
our webshop). Minor color changes might 
appear during and after use, it is normal 
and does not harm the use. Take good care 
of your HOHDE Outdoor Fire Pit, with re-
gular maintenance it will last a lot longer. 
After use, always clean it properly and wipe 
it with a thin layer of vegetable oil, to pro-
tect it from rust and store it in a clean, dry 
area.

ENG

Opa Muurikka Oy • Teollisuuskatu 8, 50130 Mikkeli, Finland • www.muurikka.fi

TO8013

HOHDE
Tunnelmatulisija
Eldstad
Outdoor Fire Pit

(1) x 1

(3) x 1

(2)x 1

(4) x 1


