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1. GAS COBB 2 YEAR LIMITED WARRANTY
If inspection confirms that it is defective in material or workmanship, Cobb 
International (PTY) Ltd will provide free replacement of parts or exchange a 
new Gas Cobb. Transport and handling will be for the users account.

This warranty is void if:
•  The Gas Cobb is explicitly or implicitly modified, tampered with, altered or 

repaired in any way by persons other than authorised representatives of 
Cobb International (PTY) Ltd.

•  The Gas Cobb has been damaged through misuse, negligence, accident or 
natural calamities.

•  The Gas Cobb has not been cleaned after each use.

For services under this warranty contact your local Gas Cobb dealer, describing 
the problem including your proof of purchase. 

2. GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS POUR LE GAS COBB 
Si l’inspection confirme un défaut matériel ou de fabrication, Cobb 
International (PTY) Ltd effectuera gracieusement un remplacement des pièces 
ou procèdera à l’échange du Gas Cobb contre un appareil neuf. Le transport et 
la manutention seront à la charge de l’utilisateur.

Cette garantie prend fin si :
• Le Gas Cobb est explicitement ou implicitement modifié, altéré, changé 

ou réparé d’un quelconque manière par une personne autre que les 
représentants habilités de Cobb International (PTY) Ltd.

• Le Gas Cobb a été endommagé en raison d’une mauvaise utilisation, de 
négligence, d’un accident ou de catastrophes naturelles.

• Le Gas Cobb n’a pas été nettoyé après chaque utilisation.

Pour bénéficier des services de cette garantie, il suffit de contacter votre 
revendeur local Gas Cobb en décrivant le problème et en joignant votre 
justificatif d’achat.

3. COBB GASOLGRILL MED 2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
Om det vid inspektionen visar att produkten är defekt i material eller 
utförande, kommer Cobb International (PTY) Ltd att kostnadsfritt erbjuda 
gratis byte av delar eller byta ut den för en ny Cobb gasolgrill. Transport och 
hantering kommer att debiteras användares konto.

Garantin gäller inte om:
• Cobb gasolgrill modifieras direkt eller indirekt, bearbetas, ändras eller 

repareras på något sätt av andra än auktoriserade representanter för Cobb 
International (PTY) Ltd 

• Cobb gasolgrill har skadats genom missbruk, oaktsamhet, olyckor eller 
naturkatastrofer.

• Cobb gasolgrill inte har rengjorts efter varje användning

För service inom ramen för denna garanti kontakta din lokala Cobb gasolgrill 
återförsäljare, och beskriv problemet inklusive inköpsbevis. 

4. GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA BARBACOA COBB PREMIER GAS
Si se confirma en la inspección que la barbacoa presenta defectos materiales 
o de fabricación, Cobb International (PTY) Ltd suministrará gratuitamente las 
piezas de repuesto correspondientes o cambiará la barbacoa por una nueva. El 
transporte y la tramitación corren a cargo del cliente.

Esta garantía queda anulada si:
• La barbacoa ha sido modificada de manera explícita o implícita, 

manipulacion indebida, si ha sufrido alteraciones o reparaciones de 
cualquier índole efectuadas por personas que no sean los representantes 
autorizados de Cobb International (PTY) Ltd.

• La barbacoa ha resultado dañada debido a un uso indebido, negligencia, 
accidente o por desastres naturales.

• La barbacoa no ha sido limpiada después de cada uso.

Para solicitar los servicios cubiertos por esta garantía, rogamos se ponga en 
contacto con su distribuidor local de barbacoas Cobb Premier Gas, describiendo 
el problema y presentando el correspondiente justificante de compra. 

5. DUE ANNI DI GARANZIA PER GAS COBB
Se da eventuali controlli risultassero imperfezioni inerenti il materiale o la 
lavorazione, Cobb International (PTY) Ltd effettuerà sostituzione gratuita dei 
pezzi difettosi o il cambio con un nuovo Gas Cobb. Trasporto e imballaggio 
saranno a carico degli utenti.

La garanzia non è valida nei casi in cui:
• Gas Cobb abbia esplicitamente o implicitamente subito modifiche, 

manomissioni, alterazioni o riparazioni di alcun tipo da persone diverse da 
rappresentanti autorizzati di Cobb International (PTY) Ltd.

• Gas Cobb sia danneggiato in seguito ad uso improprio, negligenza, 
incidente o calamità naturali.

• Gas Cobb non sia stato pulito dopo ogni uso.

Per i servizi coperti dalla presente garanzia, contattare il proprio rivenditore 
locale di Gas Cobb fornendo una descrizione del problema e acclusa prova di 
acquisto. 

6. GAS COBB - 2 JAHRE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG
Sollte eine Inspektion zu dem Ergebnis führen, dass ein Material- oder 
Produktionsfehler vorliegt, so übernimmt Cobb International (PTY) Ltd. einen 
kostenfreien Austausch von Bauteilen oder den Ersatz durch einen neuen Gas 
Cobb. Der Transport und die Handhabung gehen zu Lasten des Benutzers.

Diese Gewährleistung ist ungültig, wenn:
• der Gas Cobb ausdrücklich oder stillschweigend in irgendeiner Weise von 

einer Person umgebaut, manipuliert, abgeändert oder repariert wurde, 
sofern diese kein zugelassener Vertreter von Cobb International (PTY) Ltd. 
ist;

• der Gas Cobb durch Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit, Unfall oder 
natürliche Katastrophen beschädigt wurde;

• der Gas Cobb nicht nach jedem Gebrauch gereinigt wurde.

Für Dienstleistungen im Rahmen dieser Gewährleistung kontaktieren Sie 
Ihren Cobb-Händler vor Ort mit Ihrem Kaufnachweis und beschreiben Sie das 
Problem. 

7. GAS COBB 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE
Als uit onderzoek blijkt dat er een defect in het materiaal of het product is, 
zal Cobb International (PTY) Ltd gratis onderdelen vervangen of een nieuwe 
Gas Cobb leveren. Kosten voor vervoer en behandeling zijn voor rekening van 
de gebruiker.

Deze garantie geldt niet wanneer:
• aan de Gas Cobb veranderingen zijn aangebracht, ermee geknoeid is of het 

op welke manier dan ook veranderd of gerepareerd is door personen anders 
dan geautoriseerde vertegenwoordigers van Cobb International (PTY) Ltd

• de Gas Cobb beschadigd is door verkeerd gebruik, nalatigheid, een ongeluk 
of natuurrampen

• de Gas Cobb niet schoongemaakt is na ieder gebruik

Om gebruik te maken van deze garantie dient u contact op te nemen met uw 
lokale Gas Cobb dealer, het probleem beschrijven en uw aankoopbewijs tonen. 

8. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ COBB 2 ОГРАНИЧЕНИЕ 
ГАРАНТИИ
Если при проверке будет подтверждено, что имеет место 
дефективный материал, либо несоответствующее качество 
работ, Cobb International (PTY) Ltd произведет бесплатную замену 
частей либо обменяет старое оборудование Gas Cobb на новое. 
Транспортировка и установка будут осуществляться за счет 
заказчика

Действие гарантии прекращается, если:
• Газовое оборудование Cobb было изменено, 

модифицировано, либо отремонтировано людьми, не 
являющимися авторизованными представителями Cobb 
International (PTY) Ltd

• Газовое оборудование Cobb было повреждено во время 
использования, вследствие небрежного отношения, 
несчастного случая, либо природных катаклизмов.

• Очистка газового оборудования Cobb не производилась 
после каждого использования

Для получения услуг в рамках гарантии свяжитесь с вашим 
местным дилером газового оборудования Cobb, опишите 
проблему и предоставьте доказательства совершения покупки. 

9. COBB GASGRILL 2 ÅRS FABRIKSGARANTI
Hvis en undersøgelse bekræfter, at der forekommer materiale- eller 
fabrikationsfejl, vil Cobb International (PTY) Ltd sørge for gratis erstatning af 
dele eller bytte til en ny Cobb gasgrill. Transport og håndtering sker for kundens 
regning. 

Garantien bortfalder hvis:
• Din Cobb gasgrill åbenlyst eller indirekte er blevet modificeret, manipuleret 

med, forandret eller på anden måde forsøgt repareret af andre end 
fagpersoner autoriserede af Cobb International (PTY) Ltd.

• Din Cobb gasgrill er blevet ødelagt pga. forkert brug, uagtsomhed, uheld 
eller naturkatastrofer.

• Din Cobb gasgrill ikke er blevet rengjort efter hver brug.

For service omfattet af denne garanti, kontakt da din lokale forhandler af Cobb 
gasgriller og beskriv problemet. Husk at medbringe købskvittering. 
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Onderdelenlijst 

A. Handgreep

B. Deksel

C. Basisplaat

D. Kom

E. Rubbertjes

F. Brander

G. Mantel

H. Voet

I. Handvat

J. Regelaar

K. Mantel gasbranderhouder 

Montage

Montage Handgreep

Montage Voet
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Gas Cobb – alleen te gebruiken met wegwerp gasbusjes.

Belangrijk: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het toestel leert kennen voordat u het aansluit op een 
gasbusje. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om het later nog eens te kunnen lezen.
Uw Gas Cobb is een draagbaar kooktoestel voor buiten. U kunt met de Gas Cobb grillen, braden, roosteren en bakken. U 
kunt alles, overal, altijd koken. 

• Een onjuiste montage kan gevaarlijk zijn en kan verwondingen veroorzaken.
• Niet te gebruiken door kinderen.

De Gas Cobb voldoet aan gastoestellenrichtlijn 2009/142/EC en volgt de EN521 norm: 2006. Te gebruiken met een 445 
g/788 ml butaanpatroon, gemaakt door vertrouwde merken in overeenstemming met EN417.

Naam toestel Outdoor Gas Barbecue 

Modelnummer PGA001

Toestelcategorie Dampspanning – butaan

Soort gas Butaan 

Dit toestel mag alleen gebruikt worden met een bekend en vertrouwd merk 
butaan gasbusje volgens de EN417

Straalgrootte 0.57 mm

Nominale belasting 1.3kW (95 g/h)

Pincode 598 CP 451

Identificatienummer PGA001

Geproduceerd in China

ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS

Specificatie

Introductie en specificaties van het toestel
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• Controleer of de afdichtingen tussen het toestel en het gasbusje op hun plaats zitten en of ze in een goede conditie 
zijn, voordat u een gasbusje aansluit. 

• Gebruik het gasbusje niet als deze een beschadigde of versleten afdichting heeft. 
• Gebruik geen gasbusje dat lekt, beschadigd is of die niet goed werkt.
• De Gas Cobb moet op een vlakke ondergrond gebruikt worden.
• Gebruik de Gas Cobb niet in de buurt van ontvlambaar materiaal en zet hem op minstens 1 meter afstand van muren 

en plafond.
• Gasbusjes moeten verwisseld worden op een goed geventileerde plek, het liefst buiten en niet in de buurt van 

ontstekingsbronnen zoals open vuur, waakvlammen, elektrische warmtebronnen enz. 
• Als u vermoedt dat het gasbusje lekt (u ruikt gas), breng hem dan onmiddellijk naar buiten naar een goed geventileerde 

plaats zonder ontstekingsbronnen. Daarna kunt u het lek opsporen en stoppen. Probeer niet het lek op te sporen door 
middel van een vlam. Gebruik zeepwater (een oplossing van 50% water - 50% vloeibare zeep).

• WAARSCHUWING: toegankelijke delen (b.v. het deksel) kunnen erg heet worden. Houd kinderen uit de buurt van 
het toestel.

• Verander op geen enkele manier iets aan de Gas Cobb of het gasbusje.
• Bewaar of gebruik geen ontvlambare vloeistoffen of gassen in de buurt van de Gas Cobb.
• Dit toestel kan koolmonoxide, wat reukloos is, uitstoten. Gebruik het daarom niet binnenshuis. Gebruik uw Gas Cobb 

altijd in een goed geventileerde ruimte. 
• Verander de onderdelen binnenin of andere onderdelen van de Gas Cobb niet.
• Houd uw Gas Cobb altijd schoon.
• Giet geen vloeistof in de binnenkom als deze nog warm is.
• Laat geen heet vet of olie onbeheerd achter op de (basis)plaat van de Gas Cobb. Dit kan brandgevaar veroorzaken.
• Ontstaat er brand (vet, olie enz.), draai dan alle branders uit en houd het deksel gesloten totdat het vuur gedoofd is.
• De Gas Cobb kan brandgevaar opleveren als er niet voorzichtig mee omgegaan wordt.
• Kom niet aan het gasbusje en verwijder het gasbusje niet tijdens gebruik.
• Volg de montage-instructies in deze handleiding a.u.b. nauwgezet.
• Na gebruik of wanneer het toestel opgeborgen wordt, moet het gasbusje van het toestel losgekoppeld worden.
• Bewaar geen reserve gasbusje of losgekoppeld gasbusje onder of in de buurt van de Gas Cobb.
• Gebruik de Gas Cobb alleen waar deze voor bedoeld is.
• Controleer de Gas Cobb op gaslekken als u hem een langere tijd niet gebruikt heeft.
• Als de branders tijdens gebruik uitgaan, zet dan onmiddellijk de regelknop in de “uit” stand. Open het deksel en wacht 

5 minuten voordat u opnieuw probeert te ontsteken. Bekijk de instructies voor ontsteken in deze handleiding. 
• Houd de ruimte waarin u kookt vrij van ontvlambare gassen en vloeistoffen zoals benzine, alcohol en brandbare materialen. 
• Sluit de Gas Cobb niet aan op een hervulbaar gasbusje. Dit toestel mag alleen gebruikt worden met een wegwerp gasbusje.
• Zorg ervoor dat alle drie de rubbertjes op de rand van de mantel  aangebracht zijn voor, tijdens en na het koken.
• Probeer niet de gasregelaar of een gasfitting te ontkoppelen tijdens het gebruik van het toestel.
• Een gedeukt of roestig gasbusje kan gevaarlijk zijn en moet gecontroleerd worden door uw gasleverancier.
• Hoewel een gasbusje leeg lijkt te zijn, kan er nog altijd gas in zitten. Het gasbusje moet volgens de richtlijnen bewaard 

en getransporteerd worden.

Waarschuwingen
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Bij gebruik van gasbusjes – Model PGA001
Model PGA001 Gebruik een butaan gasbusje dat voldoet aan EN 417 specificaties voor Europa. 

Het plaatsen van het gasbusje in de Premier Gas Cobb (model PGA001)

• Breng het gasbusje nooit aan in de buurt van open vuur of een ontstekingsbron.
• Om schade te voorkomen moet het gasbusje buiten aangebracht worden.
• Controleer of de rubber afdichting (op het gasbusje) goed functioneert en op de goede plek zit (zie de handleiding van 

het gasbusje van de producent). De regelknop moet in de “uit” stand staan.
• Houd het gasbusje verticaal richting de regelaar en plaats het in de regelaar. Draai het gasbusje handvast aan met de klok mee.
• Als u gas ruikt, controleer dan of de regelknop op “uit” staat. Draai het gasbusje los door naar links te draaien (tegen 

de klok in) voordat u deze opnieuw aanbrengt. Zorg ervoor dat de schroefdraden goed in elkaar passen en dat de 
afdichting op de goede plek zit. Gebruik geen vuur om lekken op te sporen.

• Breng op de aansluitingen zeepwater aan (een oplossing van 50% water - 50% vloeibare zeep) om lekken op te sporen. 
Als u luchtbelletjes ziet, dan is er een lek. Als het nog steeds lekt nadat u het gasbusje opnieuw heeft aangebracht, 
breng dan het toestel naar uw lokale leverancier om te laten controleren. Zodra het gasbusje leeg is, kunt u deze 
verwijderen door het linksom los te draaien (tegen de klok in). 

• Verbrand of doorboor het lege gasbusje niet. 

Het aansteken van uw Gas Cobb

• Zorg ervoor dat het gasbusje goed is aangesloten en dat u zich in een ruimte bevindt die vrij is van ontvlambare 
vloeistoffen of gas voordat u uw Gas Cobb aansteekt.

• Zet de Gas Cobb op een veilige, vlakke en stevige ondergrond. Verwijder het deksel en basisplaat om de brander te zien.
• Druk de controleknop in en draai tegen de klok in. Druk dan op de ontsteekknop. Als de vlam de eerste keer niet 

ontsteekt, herhaal het dan totdat de vonk het gas aansteekt. 
• Zodra de vlam brandt, kunt u de hoogte ervan instellen door met de controleknop een stand te kiezen tussen laag en hoog. 
• Plaats de basisplaat op de binnenkom en laat de basisplaat 3 minuten opwarmen met het deksel erop.
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• Vet de basisplaat dun in voordat u de Gas Cobb aansteekt. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwyzing voor  gebruik.
• Plaats de basisplaat op de binnenkom.
• Plaats het deksel op de basisplaat en laat het drie minuten opwarmen.
• De hoeveelheid en het gewicht van eten bepaalt de duur van de kooktijd.
• U kunt braden of grillen, met of zonder deksel.
• Maakt u steakgerechten, dan kunt u beter koken zonder deksel. Is het echter koud en winderig, dan is het beter het 

deksel erop te laten. Al doende leert u wat voor u het beste werkt en hoe veelzijdig de Gas Cobb is.
• Diepvriesvoedsel moet eerst geheel ontdooid zijn voordat u het kunt bereiden.
• Wanneer u braadt met het rooster (wordt apart verkocht), is het niet nodig om het eten te keren tijdens het braden/koken.
• Controleer het eten niet te vaak. Hoe vaker u het deksel eraf haalt, hoe langer het duurt om gaar te worden.
• Vis of zeevruchten kunnen bereid worden met of zonder het deksel.
• Wanneer u braadt of bakt, moet het deksel gebruikt worden om een oveneffect te creëren. 

Verwijderen van het gasbusje 

• Controleer of het gasbusje leeg is voordat u deze verwisselt (schud om te horen of er nog vloeibaar gas in zit).
• Kijk of de vlammen uit zijn voordat u het gasbusje verwijdert.
• Draai het gasbusje los tegen de wijzers van de klok in totdat het loskomt van de Gas Cobb.
• Gooi het gasbusje weg volgens de lokale milieuvoorschriften.

Schoonmaken van uw Gas Cobb

• Verwijder de kom uit de Gas Cobb mantel om schoon te maken.
• Houd uw Gas Cobb altijd schoon omdat achtergebleven vet kan ontbranden.
• Gebruik geen schuurmiddelen als u de anti-aanbak oppervlakten schoonmaakt.
• Zet de Cobb niet in een vaatwasser en dompel hem niet onder in water omdat dit de gasbrander kan blokkeren. 
• Week de basisplaat in heet zeepwater kort na het koken en gebruik geen schuurmiddelen om het schoon te maken. 

Zorg ervoor dat de basisplaat eers koel is voordat u hem wast

Het opbergen van uw Cobb

• Wanneer u de Gas Cobb niet gebruikt moet u het gasbusje verwijderen.
• Als u uw Gas Cobb voor langere tijd opbergt, smeer dan alle oppervlaktes, behalve de gasbrander, licht in met 

plantaardige olie.
• Gaat u de Gas Cobb na langere tijd weer gebruiken, controleer dan eerst op gaslekken. Controleer ook of de 

branderbuizen vrij zijn van verstoppingen. 
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Probleem Controleer Oplossing

Geen vlam of erg kleine vlam Leeg gasbusje A. Schud het gasbusje om vast te stellen 
of er nog vloeibaar gas in de cilinder zit.

 Verstopte of gedeeltelijk 
verstopte gasbrander

A. Probeer dit niet zelf schoon te maken 
omdat dit beschadigingen kan geven 
aan de gasbrander, waardoor het toestel 
onveilig wordt.
B. Vervang de gasbrander met een Jet 
BTU 7500 van uw lokale Cobb dealer 
(model PGA001).

Brander is gedeeltelijk ontstoken A. Pas de luchttoevoer aan door de 
ventilatiegaten te openen of te sluiten.

De vlam komt onder de 
gasbrander vandaan

A. Draai de regelkop onmiddellijk uit en 
neem afstand van het toestel totdat de 
vlammen uit zijn.
B. Breng uw Gas Cobb naar uw lokale 
dealer om na te laten kijken.

Onderhoud

• Een normale vlam is blauw en kan oranje uiteinden hebben. Als de vlam geel is, moet u de ventilatiegaten aanpassen.
• Als de vlam niet blauw wordt, kan het zijn dat de venturibuis verstopt is of dat de gasbrander niet goed vast zit. De Gas 

Cobb is uitgerust met een 0.57 mm gasbrander. Wanneer de gasbrander geblokkeerd raakt, probeer het dan niet zelf 
schoon te maken. Het moet vervangen worden door een passende gasbrander.

• Om de gasbrander te vervangen, draait u de gasbrander los en vervangt deze door een passende gasbrander.
• Draai de gasbrander niet te vast aan.
• Aanbrengen van een nieuwe afdichting – verwijder voorzichtig de oude afdichting van de aansluiting en zorg ervoor 

dat u de aansluiting niet beschadigt. Zorg ervoor dat de nieuwe afdichting geheel schoon is voordat u deze aanbrengt.
• Probleem regelaar – de regelaar is een integraal onderdeel van de Cobb. Vervang dit onderdeel niet. Stuur uw Cobb naar 

uw Cobb vertegenwoordiger om de regelaar te vervangen. 

(L) Venturi Buis
(M) Gaspit

Luchttoevoer Aanpassen (Venturi)
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Klanten Feedback-kaart 
en Garantiebewijs

Persoonlijke gegevens

Datum van uw Cobb-aankoop

Waar aangekocht

Serienummer (te vinden aan de binnenkant van de kom)

Naam Titel Geboortedatum

Achternaam

Postadres

Telefoon (       ) Fax (       )

Mobiel (       ) Email

Kruis s.v.p. de relevante artikelen aan.

Houd mij s.v.p. op de hoogte van nieuwe Cobb-ontwikkelingen.

Neem s.v.p. contact met me op m.b.t. verkoopmogelijkheden.

Uw feedback over uw Cobb-ervaring wordt op prijs gesteld. Op deze manier hopen wij ons product en onze 
service te kunnen verbeteren. Als u wilt, kunt u uw feedback faxen naar Cobb via tel. (+2711) 463-1434.
E-mail Cobb: cobb@cobbglobal.com






