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Reklamáció és garancia
Reklamáció feltételei

A termékek gyártási hibáira az értékesítés időpontjától számított 24 hónapos garancia vonatkozik.
Az reklamációt a hiba észlelése után haladéktalanul meg kell tenni.
Higiéniai okokból csak tiszta (szennyeződésektől mentes) és száraz terméket tudunk elfogadni reklamációra.
A jótállás azokra a hibákra vonatkozik, amelyek a jótállási időszak alatt az anyag bizonyítható hibája vagy gyártási hiba
miatt merülnek fel.

A garancia nem vonatkozik az alábbiakra:
Termék elvváltozásai a karbantartási és kezelési utasításokban foglalt utasítások be nem tartása miatt.
A termékben bekövetkezett bármely változás, melyet a természetes használatból következő kopás eredményez.
Mechanikusan sérült termék.
Nem megfelelő tisztítószerek használatából vagy nem megfelelő karbantartásból származó foltok vagy egyéb károk.
Olyan termék, amelyen a garancia ideje alatt a rutinszerű karbantartáshoz nem kapcsolódó
javítást vagy módosítást végeztek.

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG:

ANYAGOK RÖVIDÍTÉSEI:

Canada - Kanada
China - Kína
Hong Kong - Hong Kong
Indonézia - Indonézia
Italy - Olaszország
Korea - Korea
Macao - Makaó
Srí Lanka - Srí Lanka
Taiwan - Tajvan
USA - USA
Vietnam - Vietnam
Lietuva - Litvánia
Easti - Észtország
Romãnia - Románia
Portugal - Portugália
Bangladesh - Banglades
Thailand - Thaiföld

PA - poliamid,
NY, nejlon suplex - nejlon
PAN - poliakril
PES - poliészter
Polyester recycled - újrahasznosított poliészter
PU - poliuretán
CV - viszkóz
WO, gyapjú - gyapjú
Merino wool - merinó gyapjú,
CO, BA, pamut - pamut
Organic cotton - organikus pamut
EA, elastane - elasztán
PP - polipropilén
PTFE - politetrafluor-etilén (GTX membrán)

1. Cipők

Lábbeli kiválasztása, használata és karbantartása
A cipő választásnál, győződjön meg arról, hogy a cipő mérete, szélessége és típusa pontosan megfelel az Ön igényeinek,
és a lábbeli felhasználásának, céljának. A nem megfelelően kiválasztott típusú cipő, méret, szélesség vagy alak károsíthatja
a lábbelit, és nem lehet oka a későbbi panasznak.
A cipő felhúzásánál, különösen a zárt szabásúaknál, használjon cipőkanalat. Minden használat után kezelje a lábbelit a
típusnak és az anyagoknak megfelelően a megfelelő cipőeszközökkel. Ha a lábbelit nem kifejezetten mosógépben való
mosásra tervezték, akkor általában nem mosható. Az átázott cipőt ne tegye fűtőtest vagy sugárzó hőforrás közelébe. A
zárt, különösen bőr cipőket levétel után feszítse ki a megfelelő méretű feszítőkkel.
Az olyan lábbelit, amelynek belseje nedvesség behatolását megakadályozó membránnal rendelkezik, csak olyan jelzésű
termékekkel lehet kezelni, amely membrános cipő kezelésére alkalmas. Az első viselés előtt célszerű ezeket a cipőket
megfelelő impregnálószerrel kezelni.
A cipő mindennapos viselése, ennek megfelelően csökkenti az élettartamát. A lábbeli jótállási ideje nem keverendő
össze a cipő élettartamával. A lábbelik használatának intenzitása felhasználókként eltérhet emiatt a lábbeli élettartama
a jótállási időszak lejárta előtt kimerülhet.

Felhasznált anyag - karbantartása és a kezelése
Felső rész

Talp

Bélés

Műanyagok
Könnyen tisztítható vízzel mosószer hozzáadásával, és öblítés után egy puha ronggyal ill. ruhával letörölhető.
Puha bőr
Távolítsa el a szennyeződést egy megfelelő kefével vagy nedves ronggyal, és törölje szárazra. Használjon
megfelelő színű krémet és fényesítse ki. A cipőfelsőrész egyenetlen rajzolata és a részleges felületi különbségek,
valamint az alakváltozás a hajlítási ponton a természetes bőrre jellemző.
Lakkozott bőr
Távolítsa el a szennyeződést egy puha ronggyal, és kezelje a felületet speciális, lakkozott bőrre való eszközzel.
Nubuk, velúr
A szennyeződést távolítsa el egy speciális kefével, vagy gumival. Koptatás nélkül keféljen. A kezelésre sprayimpregnáló szerek alkalmasak. A nubuk és velúr bőr kezeléshez, soha ne használjon krémet. A csiszolt bőr
sötét árnyalatai részben elveszítik színüket. A lábbeli fokozott izzadása vagy nedvessége esetén a cipő belső
részei bizonyos mértékig elszíneződhetnek.
Textil
Tisztítsa kefével, a szövet típusától és a szennyeződés jellegétől függően, nedves törléssel, a zsíros foltokat
textil folteltávolító tisztítóval. Az impregnálás textil spray-vel történjen.
Vízálló membrán (pl. GORE-TEX, KEEN DRY...) – először tisztítsa meg a cipőt a használt anyagnak megfelelően
a durva szennyeződésektől, majd a felület kiszáradása után impregnálja a cipőt egy megfelelő impregnáló szerrel.

2. Ruházat és textil kiegészítők
RUHA ÉS TEXTIL KIEGÉSZÍTŐ
A termék kezelésének szimbólumai a MSZ EN ISO 3758 szabvány szerint

MOSÁS
A képen látható lavór a mosás szimbóluma (kézi vagy gépi). A maximális hőmérsékletről, a legerősebb mechanikai
hatásról és a mosási módszerről ad információt.
maximális hőmérséklet 40 °C, erősen korlátozott mechanikai hatás és öblítés, nem szabad
kézzel kifacsarni

maximális hőmérséklet 95 °C, normál mechanikai hatás, normál öblítés, normál centrifugálás
maximális hőmérséklet 95 °C, csökkentett
mechanikai hatás és öblítés, fokozatos hűtés
(Cool-down), kíméletes centrifugálás
60

maximális hőmérséklet 60 °C, normál mechanikai hatás, normál öblítés, normál centrifugálás

30

30

maximális hőmérséklet 40 °C, normál mechanikai hatás, normál öblítés, normál centrifugálás
40

maximális hőmérséklet 30 °C, csökkentett
mechanikai hatás és öblítés, fokozatos hűtés
(Cool-down), kíméletes centrifugálás
maximális hőmérséklet 30 °C, erősen korlátozott mechanikai hatás és öblítés, nem szabad
kézzel kifacsarni
csak kézi mosás, a terméket nem szabad
mosógépben mosni, maximális hőmérséklet
40 °C, gondos kezelés

maximális hőmérséklet 40 °C, csökkentett
mechanikai hatás és öblítés, fokozatos hűtés
(Cool-down), kíméletes centrifugálás

a terméket nem szabad mosni, óvatosan kezelje nedves állapotban

VASALÁS
A vasaló szimbólum a vasalási módszerekről és a maximális hőmérsékletről tájékoztat.
maximum 200 °C -on vasalható

maximum 110 °C -on vasalható

maximum 150 °C -on vasalható

a terméket nem szabad vasalni, és a gőzölés
sem megengedett

SZÁRÍTÁS:
A négyzet, amelynek belsejében egy kör van rajzolva, a szárítógépben történő szárítás lehetőségét mutatja.
a terméket nem szabad szárítógépben szárítani

a terméket normál szárítási programon szárítógépben lehet szárítani
a terméket alacsony hőmérsékletű szárítási
programon szárítógépben lehet szárítani

KÉMIAI TISZTÍTÁS
A kör a kémiai tisztítás lehetőségeit jelöli.

A

A termék vegyileg tisztítható az összes általánosan használt oldószerrel

P

A termék kémiailag tisztítható szén-tetrakloriddal, monofluor-triklór-metánnal és az P pontban
felsorolt összes

oldószerrel. A szokásos tisztítási eljárások korlátozás nélkül alkalmazhatóak.

P

Tisztítás P betűvel jelölt oldószerekkel, korlátozott mennyiségű víz hozzáadásával, fizikai
módon vagy korlátozott szárítási hőmérséklet
mellett. Self-serving tisztítás nem megengedett.

F

A terméket vegyszeres tisztítással kizárólag
trifluor-triklór-etánnal és nehéz benzinnel lehet
megtisztítani, hagyományos tisztítási eljárásokkal, korlátozás nélkül.

F

Tisztítás az F pontban felsorolt oldószerekkel,
korlátozott vízadagolással vagy korlátozott
száradási hőmérséklet mellett. Öntisztítás nem
megengedett.

A terméket nem szabad vegyileg tisztítani A
foltokat szerves oldószerekkel nem szabad
eltávolítani.

FEHÉRÍTÉS KLÓRRAL
A háromszög a klór fehérítés módját jelöli.
A terméket tilos klór szerekkel fehéríteni.

A terméket klór szerekkel lehet fehéríteni. Csak
hideg és hígított oldatot használjon.

3. Hátizsákok, hálózsákok, matracok
HÁTIZSÁKOK, HÁLÓZSÁKOK, MATRACOK,
VIZESTÖMLŐK
Hátizsákok használata és karbantartása
A hátizsákot mindig célnak megfelelően válassza ki, és ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl. Belül ne hordjon olyan éles
tárgyakat, amelyek károsíthatják azt.
Szükség esetén kefével vagy szivaccsal (az alkalmazott anyagtól függően) távolítsa el a szennyeződéseket. Ne használjon
fényesítő vagy fehérítő hatású vegyszereket vagy tisztítószereket. Ne szárítsa a hátizsákot nyílt láng közelében vagy
a hőforrás közvetlen közelében. A hátizsákot száraz, jól szellőző helyen tárolja és ne tegye ki a napfény közvetlen
sugárzásának.
Ha a hátizsák palackkal vagy víztartállyal van felszerelve, minden használat után alapos tisztítást és szárítást kell végezni.
A tartály tisztításához szükséges speciális tisztítóeszközök és tisztítószerek külön vásárolhatók meg. Nem megfelelő
tisztítás következtében penészesedés és algásodás is előfordulhat.

A hálózsákok használatára és karbantartására vonatkozó utasítások
A hálózsákot kicsomagolt állapotban (lehetőleg fellógatva vagy vízszintesen szétterített állapotban) száraz helyen,
relatív páratartalom (max 50%) mellett, +10 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Összetömörített állapotban
csak a szükséges ideig tárolja! Használat előtt rázza fel a hálózsákot, hogy a töltet visszanyerje alakját. A HASZNÁLAT,
SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS SORÁN MINDIG ÓVATOSAN RÖGZÍTSE A TÉPŐZÁRAS RÖGZÍTŐKET! A cipzár megfelelő
működése és tartóssága érdekében ajánlatos időnként paraffinnal (fehér viasz) áttörölni. Használjon kifejezetten erre
tervezett, speciális készítményeket az impregnáláshoz. Mosáshoz csak olyan speciális folyékony mosószert használjon,
amelyet kifejezetten tollra vagy szintetikus töltetre terveztek, és tartsa be a terméken feltüntetett mosási szimbólumokat.
Mosás előtt különösen figyeljen oda, hogy tépőzárak be legyenek zárva, hogy az azon lévő kis „horgok” ne károsítsák
a szövetet vagy a varratokat! A mosás során legyen mindig körültekintő! Javasoljuk, hogy fürdőkádban nagyon enyhe
mozdulatokkal mossa le bő vízzel, színén és fonákján. Mosás után eressze le a kádból a vizet, de ne szedje ki még a
hálózsákot a kádból, csak finoman nyomja ki belőle a vizet. Ezután engedjen új vizet, és öblítse át ismét nagyon kíméletes
mozdulatokkal. Ha úgy találja, hogy egy öblítés nem elegendő, ismételje meg a folyamatot újra. Miután leeresztette a
kádat és finoman kinyomkodta a vizet, kezdje el finoman felgöngyölíteni és kinyomni a maradék vizet a hálózsák lábától
a kapucniig. A kialakított göngyöleget terítse ki vízszintesen - helyezze el az árnyékban, szabad levegőn, például egy
kinyitható ruhaszárítón (a szárítás felgyorsítása érdekében óvatosan kicentrifugázhatja a hálózsákot egy kellően nagy
dobbal rendelkező mosógépben, de ügyeljen arra, hogy a hálózsák egyenletesen oszoljon el a dobban és ne súrolódjon
az ajtóhoz!). Lassan szárítsa, 30 °C-os hőmérsékleten! Ne tegye ki sugárzó hőnek! Időnként rázza meg a hálózsákot,
hogy a töltelék visszatérjen az eredeti térfogatához. A száradás több napig is eltarthat.
Utasítás a matracok használatára és karbantartására
A matracot sík felületen használja, éles tárgyaktól mentes helyen. A szelep kinyitása után hagyja, hogy a matrac magától
felfújódjon, majd szájjal még fújja fel a matracot a megfelelő keménységig. Ne használjon sűrített levegőt, mert ez
károsíthatja a matracot. Ne tegye ki a matracot közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy magas hőmérsékletnek. Ne
helyezze a matracot éles és forró tárgyakra, mert ez károsíthatja. Karbantartás és tárolás: Tárolja a matracot száraz és
jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve, nyitott szeleppel. Javasoljuk, hogy a szennyeződéseket kefével távolítsa
el a megfelelő tisztítószerekkel. Kerülje a matrac olajokkal, kőolajtermékekkel, vegyszerekkel, riasztókkal és fényvédőkkel
való érintkezését. A matrac csak a megadott utasítások szerint tisztítható, különben megsérülhet.

4. Sátrak

A SÁTOR HASZNÁLATA ELŐTT:
A tökéletes sátorozási élmény érdekében indulás előtt próbálja ki az új sátor felállítását és lebontását.
FIGYELEM!
Mindig rögzítse a sátrat felállítás után a sátorcövekekkel vagy súlyokkal!
Szeles és esős időben ne hagyja a sátrat felügyelet nélkül. Kárt vagy személyi sérülést okozhat. Hóesés esetén
folyamatosan le kell rázni a havat a tetőről.
Semmilyen esetben se feszítse túl a sátorponyvát (különösen ne új sátor esetében). Varratok fellazulhatnak, és a víz,
ezt követően behatolhat.
A sátrak ideiglenes menedékhelyként vannak kialakítva. Nem alkalmas hosszú ideig tartó, állandó használatra.
Az UV-sugárzásnak való tartós kitettség esetén a sátor anyagának károsodása következhet be. Az UV sugárzás
intenzitása a tengerszint feletti magassággal nő.
A textiltető tűzzel és hővel szemben nem ellenálló. Ne gyújtson tüzet vagy grillsütőt a sátor belsejében..
Ne terhelje a sátor szerkezetét semmilyen további módon, mint például ráakasztás, stb.
Felfújható sátrak esetén győződjön meg arról, hogy a pumpa is benne van a készletben. Használja az ajánlott pumpát
vagy kompresszort.
Soha ne ragasszon semmilyen tárgyat a sátorburkolatra!
Soha ne tárolja nedvesen a sátrat, mindig szárítsa meg alaposan az egész sátrat.
Bizonyos időjárási körülmények között kondenzáció léphet fel a sátorban. Ennek megakadályozása érdekében távolítsa el
a nedves ruhákat, és egyéb nedves dolgokat, növelni kell a szellőzést vagy egyből egy PVC talajtakarón állítsa fel a sátrat.

A SÁTOR FELÁLLÍTÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE
Sátor építéskor be kell tartani a mellékelt útmutató utasításait, amely minden egyes modell és márka esetében egyedi.
Azonban a felállítás alapvetően minden sátor esetében az alábbiakhoz hasonló lépéseket tartalmaz.
Miután kiválasztotta a megfelelő helyet, szedje ki a sátrat és minden tartozékát a huzatból majd helyezze őket a
füldre. Gondolj át hova szeretné felállítani a sátrat és ennek megfelelően terítse szét a földön a sátor alsó ponyváját
(sátoraljat). Azonban, mielőtt elkezdené teljesen kiteregetni, ideinglenesen rögzítse a sátorcölöpökkel a sátor széleit, hogy
megakadályozzuk a széllel kapcsolatos komplikációkat. Egyenesítse ki és állítsa be a főponyva helyzetét, a hátoldalon
már véglegesen rögzítheti a cövekekkel. Mindezt ne tegye meg a sátor többi részén mindaddig amíg a sátorrudak
segítségével azt fel nem állította. Ha korábban rögzítette az alapot minthogy a sátorrudakkal kifeszítette volna a sátrat,
a rudak behelyezése nehézségbe ütközhet.
A sátorcölöpöket 45°-os szögben helyezzük a talajba. A megfelelő erejű rögzítéshez használjon gumikalapácsot vagy egy
erre megfelelő követ. A rudazatot lehetőleg egy személy, a földön ülve, bujtassa be a bujtatókba. Egyszerűen nyomja
be a rudat a megadott lyukba, és húzza át rajta az anyagot. Az összes rúd sátorba illesztése után, emelje fel egyszerre
őket és rögzítse a padlóhoz, így hajlítva a megadott formára. A cölöpök segítségével először a sátor elejét rögzítse ,
majd az oldalfalak.

TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
A sátor ponyvája vízálló anyagból készült. A ponyva átázásának elkerülése érdekében esős időben ne érintse meg a
sátorponyvát belülről.
Napos időben ne hagyja a sátrat több mint 6-8 hétig felállítva. Ez a ponyva külső felületének kifakulását és gyengülését
okozhatja.
Ne feszítse túl a sátrat, hogy ne sérüljön meg a szees, szélsőséges időben.
Ne alkalmazzon rovarirtót a sátoron és a sátor belsejében sem.
Elcsomagoláskor a sátornak teljesen száraznak kell lennie, hogy ne keletkezzen rothadás, penészedés.
A sátrat puha szivaccsal és szappanos vízzel tisztítsa. Soha ne mossa a sátrat a mosógépben, és ne használjon
vegyszeres tisztítót.
Napfény és UV sugárzás hatására a ponyva elhasználódhat. Ebben az esetben javíthatjuk a sátrat megfelelő spray
alkalmazásával, mely megvéd az átázástól is, de javíthatjuk a hibát a sátorponyva lecserélésével is.
Hosszabb idejű tárolás előtt tisztítsa meg a sátrat és szárítsa meg megfelelően. Szárítás közben a sátrat nem szabad
sugárzó hőhatásnak kitenni (főként nem szabad nyílt lángon vagy hőforrások közelében szárítani). Ha a szárítás nem
végezhető el azonnal, ezt a lehető legközelebbi lehetséges időben meg kell tenni. Tárolja a sátrat száraz helyen.
A sátrat szárazon, 60%-os relatív páratartalom mellett, +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten tárolja.
A cipzárak és húzózsinórok jó működése és tartóssága érdekében tanácsos alkalmanként paraffinnal (pl. gyertyával)
viaszolni az útjukat.

A SÁTORKÁROSODÁS JAVÍTÁSA
A sátor leggyakoribb károsodása az anyag szakadása. Azonnali használatra, célszerű egy sátorjavító készlet amely
azonnali megoldja megoldást nyújt. Rögzítse a foltot és így megakadályozzák az anyag továbbszakadását. A sátorrúd
sérülése esetén tanácsos egy olyan tartalék elem, amely az mi sátrunkkal is kompatibilis. Felfújható sátrak esetén
tanácsos, ha van egy tartalék felfújható merevítőelemünk. Ajánljuk továbbá a ragasztót a varratokra, amelyek a víz
bejutása szempontjából a legproblematikusabbak egy sátornál.
A garancia feltételei nem vonatkoznak a következőkből eredő hibákra: a felhasználó hibája, azaz a termék károsodása
a nem megfelelő javítás, szakszerűtlen összeszerelés, nem megfelelő karbantartás, mechanikai sérülés, alkatrészek
elhasználódása a normál használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó szerkezetek stb.), elkerülhetetlen
esemény, természeti katasztrófa a nem megfelelő kezelés vagy a nem megfelelő elhelyezés miatt, alacsony vagy magas
hőmérséklet, aránytalan nyomás és ütközések, szándékosan megváltoztatott kialakítás, alak vagy méretek miatt.

5. Szemüvegek

SÍ ÉS NAPSZEMÜVEGEK
Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Szükség esetén mentse el az útmutatót, hogy bármikor
az Ön rendelkezésére álljon. Bár minden termék gondos ellenőrzésen esik át, azért használat előtt győződjön meg arról,
hogy szállítás során nem sérült meg a termék.
A szemüveget mindig két kézzel, két száránál fogva tegye fel és vegye le. Ezzel elkerülve a szemüveg idő előtti
rongálódását, mely a szemüvegszárak feszegetése okozhat.
A terméket használaton kívül mindig tartsa megfelelő szemüveg tokban, illetéktelen személyektől, gyermekektől és
állatoktól távol.
Óvja a szemüveget a túlzott nyomástól, deformációtól és megerőltetéstől.
Soha ne helyezze a szemüveget az asztalra és más helyekre a lencsével lefelé. A lencsék megsérülhetnek.
Védje a szemüvegkeretet és a lencséket az ütésektől, fizikai behatásoktól és karcolástól. Ne viselje a szemüveget sérült
lencsével.
A szemüveget nem úgy tervezték, hogy megvédje viselőjét a kemény tárgyak miatti sérüléstől.
A megfelelő működés érdekében a lencséket stabilan be kell helyezni a szemüvegkeretekbe.
Eltérő jelölés vagy jelzés hiányában a napszemüveg és a síszemüveg nem védőeszközként szolgál.
Járművezetés közben ne használjon síszemüveget.
Ne tegye ki a szemüveget és a lencséket hosszabb ideig tartó (50°C feletti) hőmérsékletnek vagy gyors hőmérsékletváltozásoknak.
Óvja a szemüveget a szerves oldószerekkel, lúgokkal, savakkal és csiszolóanyagokkal való érintkezéstől.
Még a legjobb minőségű edzett szilícium-dioxid és a szerves lencsék sem elnyűhetetlenek ezért gondos kezelést
igényelnek.
Ne feledje, hogy a szemüveget a látás korrekciójára ill. szemvédelmére használják, nem dekoratív fejpántként és
hajcsatként.
Tartsa tisztán a szemüvegét. Szennyezés során, mossa le a lencsét gyenge langyos mosószeres oldatban, majd öblítse
le langyos folyó vízzel és törölje szárazra.
A szemüveg törléséhez csak puha szöveteket használjon, lehetőleg mikroszálas törlőkendőt csiszolórészecskéktől
mentesen.
A szemüveg minden javítását, beleértve az ultrahangos tisztítást is, bízza a szakemberekre.
Tanítsa meg a gyerekeket, hogyan kell használni és óvni a szemüveget viselés során.
A szemüveg ártalmatlanításakor ne feledkezzenek meg a hulladékra vonatkozó törvényekről és előírásokról. A szilikát
lencsék az üveghulladékhoz tartoznak, a szerves lencsék és a műanyag keretek a műanyag hulladékok, a fémkeretek
a fémhulladékok közé tartoznak.
Az Ön által megvásárolt szemüvegkeretekre és szemüveglencsékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot a 22/1997
törvény §13 alapján mely a termékek műszaki követelményeiről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről
szóló törvény, valamint a műszaki követelményeket meghatározó 181/2001 Sb. sz. kormányrendelet alapján állították ki.

6. Túrabotok

TREKKING, SÍ, NORDIC WALKING, SÍTÚRA ÉS
SÍFUTÓ TÚRABOTOK
A bot hozzáigazítása a terephez (csak néhány bot esetén)
Javasoljuk, hogy a használat előtt állítsa be a bot hosszát úgy, hogy az alkarja párhuzamos legyen a talajjal. Kísérletezzen,
mielőtt megtalálja a megfelelő magasságot az Ön számára. Különböző terepeken előfordulhat, hogy be kell állítani a
rúd magasságát. Ha felfelé tartunk, legyen rövidebb a bot hossza, míg lefelé pont fordítva, kissé hosszabbra célszerű
állítani. Mindkettő nagyobb stabilitást garantál. Séta közben néha jobb, ha a túrabotot lentebb fogjuk meg.

A bot szétnyitása (csak néhány bot esetén)
Egy kezével fogja meg a bot markolatát ill. a műanyag végét. A másik kezével lazítsa meg a rögzítést/menetet, és
állítsa a középső részt a kívánt hosszra (nem tovább, mint a „STOP“ jel). Miután a bot a kívánt hosszúságú, húzza meg
a rögzítést/ menetet. A testreszabás megfelelő erő-beavatkozást igényelhet. Ezért a rögzítés meglazítása után kissé
fordítsa el az állítható csavart (erősebben jobbra és kissé balra), majd zárja le a rögzítést. Szükség szerint állítsa be a bot
hosszát. Tegye ugyanezt az alsó résszel, miközben a bot középső részét fogja. Ismét: ne húzza tovább, mint a “STOP”
jel. A középső rész állítása csak akkor mérvadó, ha az alsó rész teljesen fel van húzva a “STOP” jelig. A bot hosszának
lerövidítéséhez a lépéseket az ellenkező irányban végezze el..
FIGYELEM! Soha ne húzza a középső és alsó részt a „STOP“ jel fölé.

Hurok
Az állítható pántot az alábbi képen látható módon kell rögzíteni. A bot hosszának beállítása után győződjön meg arról,
hogy a pánt vége szilárdan a markolatban helyezkedik el.

Tartozékok (csak néhány bot esetén)
Gumi talp - csak sík és száraz felületeken használható. Ha a felület göröngyös, vagy egy másik kiegészítőt szeretne
használni, akkor távolítsa el a gumi talpat, és tartsa meg későbbi használatra.
Sárkosár - távolítsa el a gumitalpat és erősen csavarja a sárkosarat a bot hegyére. Sáros és párás környezetben alkalmas.
Hókosár - távolítsa el a gumitalpat és erősen csavarja a sárkosarat a bot hegyére.

A túrabotok karbantartása
A teleszkópos túrabotok nem nagyon igényelnek karbantartást. Meglehetősen strapabírók, de ne használjuk erőkarként.
Ebben az esetben könnyen eltörhetnek vagy elhajolhatnak. Ez megtörténhet akkor is, ha a bot beakad egy lyukba vagy
repedésbe. Ezért nyáron használjuk a gumi talpakat a bot végén.
A legnagyobb veszély az összecsukható botoknál a nedves állapotban való tárolás és a hosszabb szünet két használat
között. Ezután oxidáció (fehér por) léphet fel két rész között. Előfordulhat, hogy a botokat nem lehet majd kihúzni, ill.
szétnyitni, vagy legjobb esetben csúnya foltok keletkezhetnek a bot felületén. Ezért használat után szárítsa meg a botokat
és száraz helyen tárolja. A túra után, különösen eső után, törölje szárazra a bot egyes részeit.

7. Edények, kések, üvegek,
evőeszközök
EDÉNYEK, EVŐESZKÖZÖK, KÉSEK, KULACSOK
Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatóban található információkat és tartsa meg az útmutatót
szükség esetére. Bár minden terméket megvizsgálnak, először győződjön meg arról, hogy a szállítás során nem
sérültek-e meg.
Használat előtt és használat után is tisztítsa meg meleg vízzel semleges (nem agresszív) tisztítószerekkel. Ne használjon
szintetikus klór- vagy erős lúgos tisztítószert. Tisztítás után alaposan szárítsa meg és száraz helyen tárolja. Ügyeljen
arra, hogy eltávolítson minden maradékot, sót (NaCl), citromot, ecetet, paradicsomot, paradicsomterméket stb.

Rozsdamentes acélból készült edények:
Az edény minden tűzhelytípuson alkalmazható – gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós.
Válasszon megfelelő méretű főzőlapot. A főzőlap átmérője legyen azonos vagy kisebb mint az edény átmérője.
A gázrózsa lángjai ne legyenek nagyobbak az edény aljának nagyságától.
Ha gázfőzőt használ, használjon lángelosztót.
Mindig főzés után sózzon, ennek köszönhetően megakadályozza a fehér lerakódásokat az edény alján.
Soha ne melegítse túl az üres edényeket.
Az edényeket sütőben is lehet használni - de elszíneződhetnek. Ez az elszíneződés nem korlátozza az edény használatát,
ill. nincs hatással az élelmiszer minőségre
Sütőben nem lehet használni a fedőket, amelyeken műanyag rész található, ezek csak 140 Celsius fokig ellenállóak!
Tapadásmentes felületű edények (teflon, kerámia réteg stb.):
Az edény minden tűzhelytípuson használható - gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós. A termék pontos használata
a terméken fel van tüntetve, azt be kell tartani.
Kizárólag alacsony vagy közepes hőmérsékleten használja az edényt. Nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni.
Főleg gyors főzéshez használja, hosszabb sütésre nem alkalmasak.
A magas hőmérséklet károsíthatja az edényt – deformálódhat.
Ne használjon tapadásmentes felületű edényeket mikrohullámú sütőben.
Tapadásmentes felületű edények klasszikus sütőben használhatók. Azonban, ha ezek műanyag fogantyúval vagy más
műanyag alkatrészekkel rendelkeznek, akkor az ilyen használat nem ajánlott, még akkor sem, ha a gyártó kijelenti, hogy
a műanyag ellenáll a magas hőmérsékletnek. Soha ne tegye ki a műanyag fogantyúkat vagy más vagy más műanyag
alkatrészeket közvetlen hőforrásnak. Csak fa, teflon vagy szilikon konyhai eszközöket használjon.
Tapadásmentes felületű edények mosásához és tisztításához csak sima mosószereket használjon. Kerülje az erős
súrolószereket, és eszközöket mivel megkarcolhatják a sima felületet.
A tapadásmentes felületű edények mosogatógépben moshatók, amennyiben a felületük semmilyen módon nem sérül és
a teflonréteg nem hámlik le. Ha egyes típusoknál nem ajánlott mosogatógépben mosni, semmilyen körülmények között
ne tisztítsa így. A réteg egy idő után elkezd lekopni.

Palackok, termoszok / termobögrék (anyag: rozsdamentes acél,
alumíniumötvözetek, műanyag, szilikon):
Soha ne használja a terméket mikrohullámú sütőben vagy fagyasztóban.
Ne használja szénsavas italokhoz.
Az első használat előtt a termoszt, valamint a tartozékokat alaposan ki kell mosni.
A nyomás növelésével a dugó nagy erővel kilökődhet.
Vigyázzon, ne erjedjenek meg az édes italok a zárt palackban/termoszban (növeli a nyomást, és a dugó megsérülhet).
Ne használja a terméket tej, vagy bébiétel melegen tartására a baktériumok elszaporodásának veszélye miatt.
Amennyiben mégis tej, vagy bébiételre használja, győződjön meg arról, hogy ez csak rövid ideig történik, és használat
után mindig alaposan mossa el.
A termosz, ill. palack mosható a mosogatógépben, amennyiben a gyártó azt jóváhagyja.
Kézi mosásnál mindig használjon mosószert, majd alaposan öblítse le az üveget/termoszt tiszta vízzel
A legjobb hőszigetelő hatás elérése érdekében a termoszt forró vagy hideg vízzel öblítse ki. Hosszabban megtartja a
kívánt hőmérsékletet.

Kések és multitoolok
A kés egy fegyver, ezért nagyon körültekintően kell bánni vele és be kell tartani a biztonsági szabályokat az egészségünk
megőrzése és a tárgyak károsodásának elkerülése érdekében. Ne célozzon senki felé éles késsel, ne használja se

védelemhez se támadáshoz. A termék 18 éven felüli személyek számára készült, és nem tartozik gyermekek kezébe. A
késsel történő bármilyen manipuláció veszélye fennáll, különösen annak kinyitása vagy kipattintása és zárása esetén.
Mindig legyen rendkívül óvatos és összeszedett, amikor a kés éles pengéjével érintkezik.
A kés karbantartása:
Ha a kés több részből áll, különösen a kés hordozása során ellenőrizni kell a csavaros csatlakozások stabilitását.
Amennyiben laza csavaros csatlakozást észlel, húzza meg egy megfelelő eszközzel (csavarhúzó, torx, stb.). Húzza meg
teljesen a csavart, de csak annyiban, hogy a csavarmenet és a kés testén lévő menet ne sérüljön meg. A jótállás nem
vonatkozik a sérült menetre és a sérült vagy lecsavarozott csavarra, valamint a késre, amely több részre szétesett a
nem megfelelő meghúzás vagy a csavar(ok) kiesése miatt. Gyakoribb lazítás esetén erősítse meg a megfelelő csavaros
csatlakozást lazulásgátló tömítőanyaggal vagy megfelelő ragasztóval. A fogantyú karbantartása a fogantyú anyagától
függ. Agancsokból, csontokból, szarvakból, bőrgyűrűkből vagy modern anyagokból, például mikrotartókból és hasonlókból
álló fogantyúk lényegében karbantartást nem igényelnek. Fából készült fogantyúkat elég néha bekenni minőségi olajjal
(pl. Teak), ill. tiszta kozmetikai vazelinnel vagy zsírral.

Damaszk (szén) pengék karbantartása:
A damaszk szén, és mivel élő anyag, használat során egy idő után szürkülni kezd és néha kék foltok jelennek meg rajta.
Ez nem termékhiba. A damaszk penge nem érintkezhet gyümölcs- és zöldségsavakkal (citrom, alma, hagyma, stb.),
mivel rozsdásodhat. A pengét mindig enyhén olajozottan kell tartani. Az olajozáshoz használjon pengére készült olajat
(vagy tiszta kozmetikai vazelint vagy zsírt).
Tisztítás:
Rendszeresen tisztítsa meg a kést, mivel a késen maradó anyagok (por, szennyeződések, ételmaradékok stb.) károsíthatják
a pengét. Az összecsukható késeknél a szennyeződés bedugulhat a markolat közé és a kés ekkor nehezen nyitható. Ha
a kést a szennyeződés miatt nem lehet kinyitni, merítse meleg vízbe és mozgassa a vasakat. Ezután törölje szárazra a
kést, hagyja alaposan megszáradni, ill. kenje meg olajjal. Nem javasoljuk a mosogatógépben való mosást.
Kések élezése
Hosszabb használat után a kés pengéje idővel tompulhat. A penge normál karbantartásához használjon acélt,
tapasztaltabbak használhatnak köszörülő követ. A kések professzionális élezéséhez ajánlott a terméket köszörűsnél
megéleztetni.

8. Élelmiszerek

ÉLELMISZEREK ÉS ÉTREND- KIEGÉSZÍTŐK
Az allergének jegyzéke
Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok vagy termékek— 1169/2011/EU rendelet
1

Glutén

2

Rákfélék

Rákfélék és ezekből készült termékek

3

Tojás

Tojás és abból készült termékek

4

Halak

Hal és azokból készült termékek, kivéve:
a) halzselatin, amelyet vitamin- vagy karotinoid-készítmények
hordozójaként használnak;
b) halzselé vagy lekvár, amelyet finomítószerként használnak a
sörben és a borban

5

Földimogyoró

földimogyoró

Földimogyoró magja és az ezekből készült termékek

6

Szója

szójabab

7

Tej

Szójabab és az ezekből készült termékek, kivéve:
a) teljesen finomított szójababolaj és -zsír (1);
b) tokoferolok természetes keverékei (E306), természetes d-alfa
tokoferol, természetes d-alfa-tokoferol-acetát, természetes d-alfatokoferol-szukcinát szójából;
c) szójabab növényi olajaiból származó fitoszterolok és fitoszterolészterek;
d) szójabab növényi olaj szterinekből készült növényi sztanolészter
Tej és ebből készült termékek (beleértve a laktózt is), kivéve:
a) alkoholos párlatok előállítására használt savó, beleértve a
mezőgazdasági eredetű etanolt is;
b) laktit

8

Diófélék

mandula, mogyoró,
dió, kesudió, pekándió,
paradió (brazil dió),
pisztácia, makadámia

Diófélék és főleg: mandula (Amygdalus communis L.), mogyoró
(Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium
occidentale), pekándió (Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch), brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera),
makadámia (Macadamia ternifolia) és ezekből készült termékek,
kivéve az alkoholtartalmú szeszes italok gyártásához használt
dióféléket, beleértve a mezőgazdasági eredetű etanolt is

9

Zeller

Zeller és ebből készült termékek.

10

Mustár

Mustár és ebből készült termékek.

11

Szezám

szezámmag

Szezámmag és azokból készült termékek

12

Kén-dioxid
és szulfitok

E220, E221, E222,
E223, E224, E226,
E227, E228

Kén-dioxid és szulfitok 10 mg/kg-ot vagy 10 mg/l-t meghaladó
koncentrációban, a közvetlen fogyasztásra vagy fogyasztásra
szánt termékek esetében a gyártó utasításai szerint történő
feloldást követően

13

Csillagfürt

csillagfürt

Csillagfürt és ebből készült termékek.

14

Puhatestűek

búza, rozs, árpa, zab,
tönkölybúza, kamut
vagy ezek fajtái

Gluténtartalmú gabonafélék, nevezetesen búza, rozs, árpa, zab,
tönkölybúza, kamut vagy ezek hibrid fajtái, kivéve:
a) búza-alapú glükózszirup, beleértve a dextrózt is (1);
b) búza-alapú maltodextrinek (1);
c) árpán alapuló glükózszirup;
d) alkoholos párlatok előállítására használt gabonafélék, beleértve
a mezőgazdasági eredetű etanolt

Puhatestűek és azokból készült termékek

(1) És a belőlük készült termékek, amennyiben a feldolgozáson átestek, nem növelik a hatóság által az érintett alaptermékre
megállapított allergén szintet.

9. Túrafőzők, grillek

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat. Őrizze meg az útmutatót úgy, hogy szükség esetén
bármikor elérhető legyen. Bár az összes termék szigorú ellenőrzésen esik át, használat előtt győződjön meg róla, hogy
a szállítás során nem sérült-e meg.
FIGYELEM!
A készülék működése levegőt (oxigént) fogyaszt és szén-dioxidot termel. Ne gyújtsa és ne használja a készüléket nem
szellőző helyeken, helyiségekben, sátrakban vagy járművekben. Életveszélyes a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt zárt térben
fűtésként használni - észrevétlen szénmonoxid mérgezést okozhat!
A tűzhelyet/túrafőzőt/grillt csak felnőtt használhatja a kezelési útmutató szerint, ezért azt ne bízza gyermekekre, szellemi
vagy más fogyatékossággal élő személyekre. Működés közben a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt stabil helyzetbe kell helyezni
és állandó felügyelet mellett kell tartani.
A tűzhely/túrafőző/grill biztonságos működéséhez szigorúan kövesse az alábbi utasításokat:

Csatlakoztatása a gázpatronhoz
A tűzhelynek/túrafőzőnek/grillnek a működtetéséhez nyomás alatt álló propán-bután cseppfolyósított gázt tartalmazó
gázpalackokat használjon, figyelembe véve a gyártó ajánlásait.
Ha ennek ellenére más gyártó patronját használja, a gyártó nem tudja garantálni a tűzhelye/túrafőző/grill és a gázpalack
összeállítás megfelelő tömítését. Ebben a szükséghelyzetben legyen különösen óvatos, győződjön meg a gázpatrontűzhelye/túrafőző/grill megfelelő tömítéséről. A gázpatron az EN 417 szabványnak megfelelően kell gyártani, és 7/16 “
csatlakozómenetes önzáró szeleppel kell ellátni. Egyéb gázpatronok használata - különösen kétes eredetűeké - veszélyes
lehet.
Ellenőrizze, hogy a tűzhely/túrafőző/grill szabályozó szelep teljesen le van-e zárva a vezérlőkeréken lévő „-” jel irányában,
a vezérlőkerék eltekerésével a jobb oldal irányába.
Csak a kültéri környezetben csatlakoztassa a gázpalackot a tűzhelyhez/túrafőzőhöz/grillhez - bármilyen tűzforrástól,
nyílt lángtól, elektromos kisülés kockázatától stb. távol.
Miután csatlakoztatta a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt a gázpatronhoz, győződjön meg szappanos víz segítségével, hogy a
rendszer tökéletesen zár, a tömítés jól működik. Szükség esetén leaglább szaglás vagy hallás segítségével, de sose a
láng megnyitásával. Ezeket a feladatokat mindig a kültéri környezetben végezze el. Ha az összeszerelés után szivárgás
jeleit veszi észre, azonnal menjen egy szabad helyre, ami nincs közel a nyílt lánghoz, tűzforráshoz, vagy nem fenyeget
elektromos kisülés kockázata, és azonnal szerelje szét a túrafőző/grill és gázpalack rendszert. Küldje el a tűzhelyet/
túrafőzőt/grillt és a gázpatront azonnal a gyártónak reklamációra.
Megjegyzés: a szappanoldat spontán is habosodhat, így használata szivárgás benyomását keltheti. A megbízható teszt
a következő: Az égőt és a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt összeillesztve a gázpalacakkal helyezze egy vízzel teli tálba. Ha nem
keletkeznek buborékok, akkor minden rendben van. Ezután mindent alaposan szárítson meg, lehetőleg hajszárítóval.
A fenti utasítások mindegyike vonatkozik egy üres patron teljesre való cseréjére.
Mind a tűzhely/túrafőző/grill, mind a gázpatron megfelelő menettel van felszerelve az egymáshoz való kapcsolódáshoz.
Amikor beilleszti a gázpatront a tűzhelyhez/túrafőzőhöz/grillhez fontos, hogy ne sérüljön a menet. Ha erővel csavarjuk be
a menetbe, a menet deformálódhat és a helytelen működés következtében a tűzhely/túrafőző/grill is sérülhet. Új gázpatron
első alkalmazásakor kicsit nagyobb erőt kell kifejteni, hogy a patront megfelelően illesszük a tűzhelyhez/túrafőzőhöz/
grillhez. Ez a megnövekedett ellenállás nem okoz károsodást a tűzhelyen/túrafőzőn/grillen. A menet nagy pontossággal
készül, és az első meghúzással kalibrálódik. A további összeillesztés már teljesen könnyed. Annak érdekében, hogy az
első összeszerelés során a menet ne csorbuljon ki, enyhén be van vazelinozva - ezt ne távolítsa el!
Amikor a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt a gázpatronra csavarja, gyenge gázsziszegés hallható, amikor a patron szelepe megnyílik.
A következő csavarásnál már működésbe lép a tömítőrendszer a patron és a túrafőző/grill között így a gázszivárgás
abbamarad. A további erőszakos és szükségtelen csavarás a tömítés gyors kopását vagy a túrafőző/grill menetének
kicsorbulását eredményezi! A fenti utasítások betartása garantálja a tűzhely/túrafőző/grill lehető leghosszabb élettartamát,
miközben a fenti elveket követve a tűzhely a palackhoz akár 1000-szer is csatlakoztatható, ami a gyakorlatban szinte
kihasználhatatlan. A tűzhely/túrafőző/ grill menetének alkalmankénti vazelinnel történő bekenése szintén jelentősen
meghosszabbítja annak élettartamát

Begyújtás és működtetés
A tűzhely/túrafőző/grill gázpatronnal merőleges helyzetben van rögzítve. Az edénytartókat széthajtja és aktív helyzetben
rögzítve vannak. Könnyedén elfordíthatja balra a szabályozó kereket, és a láng meggyullad. A láng meggyújtásakor nem
ajánlott a szabályozót teljes erővel kinyitni.
Ha a gázpatron hosszú ideig hideg és nem használják, használat előtt alaposan meg kell rázni, ellenkező esetben a
tűzhely/túrafőző/grill kb. egy perc után „kezd bemelegedni“. Ha egy teljesen új gázpatront használ, amely hosszú ideig
hőnek volt kitéve, masszív sárgás láng csaphat elő a tűzhely/túrafőző/grill meggyújtása után. Zárja le a szabályozó
szelepet azonnal a minimumra, amíg a láng le nem nyugszik. Ez a jelenség biztosan megtörténik, ha a tűzhely/túrafőző/
grill gázpatron erősen meg van dőlve.
Hagyja a grillt használat előtt kb. 30 percig melegedni.
Működés közben akadályozza meg, hogy a folyadék kifolyjon a főzőedényből, különben az károsodást de akár a tűzhelye/

túrafőző/grill teljes meghibásodását is okozhatja.
A tűzhely/túrafőző/ grill működése közben állandó felügyelet kell.
A tűzhely/túrafőző/grill működtetésekor vegye figyelembe a tűzveszélyes anyagoktól való biztonságos távolságot legalább 0,5 m-t.
Közvetlenül a tűzhelyen/túrafőzőn/grillen ne helyezzen el gyúlékony anyagokat.
Ha kétségei vannak a termék megfelelő használatával kapcsolatban, ne habozzon kapcsolatba lépni a gyártóval.

A művelet megszüntetése
A működés befejezését úgy végezzük, hogy a vezérlőkereket jobbra fordítjuk, amíg a láng ki nem alszik. Ezután a tűzhely/
túrafőző/grill lecsavarható a gázpatronról.
Alapvetően ezt csak akkor hajtsuk végre, ha a tűzhely/túrafőző/grill lehűlt.
A tűzhely/túrafőző/grill lecsavarását a gázpatronról soha nem szabad használat közben megtenni!
A működés befejezése után mindig válasszuk le a tűzhelyet a gázpatrontól, megakadályozva, hogy a gázpatron enyhe
szivárgás miatt ürüljön ki. Ez utóbbit a tűzhely/túrafőző/grill és a gázpatron közé kerülő szennyeződés okozhatja. Ezért
fontos vigyázni a tisztaságára.

Vészhelyzet
Ha a láng az égőfej részen kívül esik, azonnal zárja le a szabályozó szelepet, és tekerje egy kissé jobban össze a
tűzhelyet/túrafőzőt/grillt és gázpatront.
Ha továbbá is lángol, használjon egy kis vizet, amely általában készen áll a főzéshez.
Ha a láng nem alszik el, dobja vagy rúgja le a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt a gázpatronnal együtt biztonságos helyre.
Győződjön meg róla, hogy senki sem közelíti meg a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt 20 méternél közelebbi távolságra, amíg a
gáz teljesen el nem ég.
Ezután azonnal küldje el a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt a gyártónak.

Fontos figyelmeztetés
Elfogadhatatlan, hogy két vagy több tűzhelyet/túrafőzőt/grillt egymás mellett egy edény melegítésére használják.
A tűzhelyet/túrafőzőt/grillt nem szabad más célra használni, mint az ételek és italok edényben történő melegítésére.
A tűzhely/túrafőző/grill aktív részei - az égő, az edény támaszai vagy lehet a szélfogó is - felforrósodnak működés közben
és kb. 10 perccel ezután is, addig ne érintse meg őket!
Soha ne használjon olyan tűzhelyetet/túrafőzőt/grillt, amely sérülés jeleit mutatja, hibás vagy kopott tömítésekkel
rendelkezik.
Óvatosan kezelje a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt, védje meg az eséstől.
Ne végezzen semmilyen átalakítást a tűzhelyen/túrafőzőn/grillen.
A tűzhely/túrafőző/ grill szétszerelése, tisztítása és összeszerelése
Abban az esetben, ha a tűzhely/túrafőző/grill két fő részből áll: a szeleptestből és az égőből, ezek össze vannak csavarva
és „O” gyűrűvel vannak lezárva. A fúvóka tisztításához ezeket szét kell szerelni. Még a kis eltömődés is erősen csökkenti
a tűzhely teljesítményét.
Tűket nem szabad használni a tisztításhoz, mivel a fúvóka sérülhet, a tű hegye megtörik a fúvókában, így tönkreteszi a
tűzhelyet. A tisztításhoz gyakran elegendő a száj által létrehozott nyomás. Úgymond: szájon át „szívja” ki a szennyeződést.
A fúvóka tisztítása után erővel rá kell húzni az égőt, hogy biztosítsa az égő és a szelep közötti tömítést.
A fúvóka „tisztító” a legvékonyabb gitárhúr segítségével hozható létre.
Mossa le a tűzhelyet/túrafőzőt/grillt meleg vizes mosószerrel minden használat után.

Tűzhely/túrafőző/ grill tárolása és szállítása
Tárolja a tűzhelyet/túrafőzőt/ grillt alapvetően száraz környezetben.
Hátizsákban történő szállítás esetén a tűzhely/túrafőző/ grill a mellékelt esetben a leginkább védett, esetleg az edény
belsejében való szállítást válassza.
A tűzhelyet/túrafőzőt/ grillt mindig elkülönítve kell tartani a gázpalacktól.

10. Gázpalackok, gázpatronok
Nyomástartó edény - gázpatron
A gázpatron cseppfolyósított, élesen gyúlékony propán-bután gázt tartalmaz állandó nyomás alatt.
Védje meg a patronokat a túlmelegedéstől (50°C felett), vigyázzon a napsugárzásra.
Használat után erővel ne nyissa fel és ne dobja tűzbe a gázpatront.
Ne engedje ki a gázt a láng és az izzó felületek felé.
A használat után csavarja le a tűzhelyet/túrafőzőt/ grillt a gázpatronról.
A gázpatronokat egyszeri használatra szánják, nem megengedett újratölteni őket.
Ezeket csak teljes kiürítés után lehet átadni az önkormányzat által kijelölt hulladéktarolóknak.
Kövesse és tartsa be a közvetlenül a gázpatronon megadott utasításokat.
A tűzhelyet/túrafőzőt/ grillt élettartama lejárta után vigye el egy gyűjtőhelyre, beleértve a csomagolását is.

11. Bútorok
Kempingbútorok
Összecsukható asztalok, székek, nyugágyak, szekrények és konyhák
Ez a bútor kempinghasználatra készült. A bútor sokáig megőrizheti a jó megjelenését, és nagy örömet szolgálhat sok éven
át. Ehhez azonban a használati és karbantartási utasításoknak megfelelően kell gondoskodni róla. Jelenleg alumínium,
acél, bambusz vagy alumínium/acél, fa és textil elemek kombinációjával lehet bútorokat vásárolni a kínálatunkból.
Karbantartásához használjon nem agresszív, általános tisztítószereket, mint például a szappan, stb. Ne alkalmazzon
magasnyomású tisztítást.
A szennyeződést a lehető leghamarabb el kell távolítani annak érdekében, hogy megelőzzük a szennyeződés beszivárgását
az anyagba; ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a későbbiekben nem tudjuk már eltávolítani. Rendszeresen
kezelje a bútorok fából készült részeit ajánlott faanyagvédő szerekkel.
Megjegyzés: A faanyagvédő szerek alkalmazásakor kövesse a termék csomagolásán található utasításokat.

Összeszerelés
A bútor csomagolása tartalmazza az összeszerelésre vonatkozó utasításokat - kövesse ezeket az utasításokat a bútorok
összeszerelésekor és az összes illesztés gondosan ellenőrizze.
Használat
A bútorokat úgy tervezték, hogy biztonságosak legyenek annak a célnak megfelelően használva, amelyre tervezték és
gyártották. Bármilyen nem rendeltetésszerű használat, különös tekintettel az összecsukható kartámaszokra támaszkodás,
kartámaszokon ülés, asztalon ülés vagy állás, megrakott bútorok mozgatása stb., súlyos sérülést okozhat. Ne terhelje túl
a bútorokat, ne tegye ki túlzott dinamikus terhelésnek (erős ráhuppanás, belevetődés, hintázás a széken) és tartsa be az
ajánlott teherbírást, mely közvetlenül a terméken fel van tüntetve (ha nem, akkor az ülésre alkalmas bútorok esetében
a statikus teherbírás 100 kg, az asztalok esetében maximum 30kg). A bútorokat mindig szilárd, sima felületen állítsuk
fel. Az asztalok, beleértve a napernyőnyílással felszerelteket is, nem napernyőtartóként vannak tervezve; a napernyő
támasztékát külön kell megoldani, pl. napernyőállvánnyal. Nem ajánlott éles szélekkel rendelkező nehéz tárgyakat
elhelyezni az asztallapra, mert az a felület sérülését okozhatja. A megfelelő gondossággal és használattal a bútorok
ellenállnak a normál kültéri körülményeknek az éghajlati zónánkban. A bútorokat óvja a vízzel való tartós érintkezéstől és
a túlzott páratartalomtól, akadályozza meg a páratartalom jelentős változását (pl. ha egy kültéri nedves területről száraz,
fűtött helyiségbe kerül, vagy fordítva), mert ekkor kiszáradás vagy túlzott hidratálás következik be. Ennek eredményeként
deformáció, repedések, és színelváltozás jöhet létre. A páratartalom jelentős változásai által okozott károk a reklamáció
tárgyát nem képezhetik. A megfelelő kezeléssel a bútorok ellenállnak az esőnek és a fröccsenő víznek, azonban a
hosszan tartó vízzel vagy hóval való érintkezés kárt okozhat. Ezért mihamarabb távolítsa el a bútordeszkán megülő
havat vagy vizet. Meleg, napos időben nem javasoljuk, hogy hosszú ideig üvegtermékeket hagyjon a bútorok felületén.
Amikor a napsugarak áthaladnak üvegen, az üveg annyira megnöveli a hőmérsékletet, hogy károsíthatja a bútorok
felületét és deformációt is okozhat. Mindig legyen óvatos, ha tüzet, olajat, zsírt vagy forró tárgyakat használ, amelyek
helyrehozhatatlan károkat okozhatnak.
!Ne felejtsük el rendszeresen ellenőrizni az összekötőelemek és kapcsolóelemek megfelelő illeszkedését!
A szennyeződést a lehető leghamarabb el kell távolítani annak érdekében, hogy megelőzzük a szennyeződés beszivárgását
az anyagba; ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a későbbiekben nem tudjuk már eltávolítani. Rendszeresen
kezelje a bútorok fából készült részeit ajánlott faanyagvédő szerekkel.
Megjegyzés: A faanyagvédő szerek alkalmazásakor kövesse a termék csomagolásán található utasításokat.
Tárolja száraz és tiszta helyen, amennyire csak lehetséges. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az összecsukott, tárolt termékre.
Figyelmeztetés: Az eladó nem vállal felelősséget a bútorhibákért, amelyek a használati és karbantartási utasítások be
nem tartásából erednek.

12. Lámpák, fejlámpák
Lámpák és fejlámpák
Biztonsági figyelmeztetés:
Ez a termék nem gyerekjáték és nem alkalmas 5 év alatti gyermekek számára. Ne nyeljen le apró alkatrészeket vagy
elemeket. A terméket és alkatrészeit (beleértve az elemeket is) gyermekektől elzárva kell tartani. Kövesse a termék
utasításait. Ne használja szemvizsgálatra. Használatakor ne takarja le a fejlámpát, fennáll a hőfelhalmozódás és az azt
követő meggyulladás veszélye. Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze az elemeket és azok tárolását.
A szemlélő kockázata csak a fénybe való látószögtől függ, és csak akkor, ha a kilátás közvetlenül a fény tengelyére
irányul. A test védekező reakciói azonban megakadályozzák a szem károsodását. A fényforrás vakító hatása helytelen
használata mellett átmeneti látásromláshoz vagy fáradtság és hányinger érzetéhez vezethet. A fényérzékeny egyének
konzultáljanak orvosukkal a termék használatával kapcsolatban. A nagy intenzitású fényforrások vakító hatásuk révén
másodlagosan veszélyesek lehetnek. Fontos használati szabályok: Ne irányítsa a fénynyalábot közvetlenül az ember
szemébe. A felhasználónak vagy más személynek nem szabad közvetlenül a fénysugárba néznie. A szembe való
bevilágítás esetén le kell csukni a szemet és el kell fordítani a fejet. Tilos közvetlenül a termék által kibocsátott fényre nézni.
A termék -20 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten működtethető. Ügyeljen arra, hogy a fényszórót ne érje szélsőséges
hőmérséklet, erős rezgés, robbanásveszélyes légkör, oldószerek vagy mérgező füst. Kerülje a közvetlen napfénynek
és a magas páratartalomnak való kitettséget. Profi kezelést igénylő módosításokat, javításokat és karbantartásokat a
használat során csak erre felhatalmazott műszaki személyzet végezhet. Miután megállapította, hogy a termék teljesen
feltöltött és a megfelelően elhelyezett akkumulátorok ellenére is működésképtelen, lépjen kapcsolatba kereskedővel vagy
márkaképviselővel. A tisztításhoz használjon száraz, tiszta, szöszmentes ruhát. Ha szennyezett, alaposan távolítsa el
a maradványokat egy nedves ronggyal és megfelelően szárítsa meg. A fejpánt műanyag klippel optimálisan beállítható
és 30 °C -on mosható.

Az elemek/akkumulátorok cseréje és töltése
FIGYELEM: Csak Ni-Cd vagy NiMH újratölthető akkumulátorokat töltsön.. Ne töltsön más típusú
elemeket! Robbanásveszély és súlyos személyi sérüléseket okozhat! Kerülje az áramütés veszélyét!
Egyszerre csak egy típust használjon. Csak AAA / LR03 / Micro (1,5 V DC) alkáli elemeket vagy AAA / LR03 / Micro (1,2
V DC) NiMH elemeket használjon.
Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a lámpát, kérjük, távolítsa el az elemeket a szivárgás vagy a károsodás
elkerülése érdekében. Üres elemeket vagy akkumulátorokat, amelyek már nem tölthetőek, ártalmatlanítsa a tartózkodási
helye szerinti ország előírásaival összhangban. Ragassza le az akkumulátor érintkezõit, mielõtt ártalmatlanítana. Ne dobja
tűzbe! Ha az elektrolit szivárog az akkumulátorból, óvja a szemét az elektrolittal való érintkezéstől! Ha az akkumulátor
elektrolitja szembe kerül, azonnal kövesse az alábbi utasításokat: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni!

13. Impregnálás
IMPREGNÁLÁS
Textíliák impregnálása a mosási ciklusban:
Mosás előtt először rögzítse, zárja be az összes cipzárat, zsebet és gombot. Győződjön meg róla, hogy nincsenek tárgyak
a zsebében. Tegye a ruhákat a dobba (ne használjon ipari mosógépeket). Ha az adagolóban mosópor maradványok
vannak, tisztítsa meg. Öntse az impregnáló szert (az utasításokban feltüntetett mennyiséget) az adagolóba. Ha a termék
vízálló membránnal van felszerelve, pl. Gore-tex, győződjön meg arról, hogy az impregnáló szer alkalmas az ilyen típusú
anyagok impregnálására is.
Ha a mosógépén van outdoor mosóprogram, válassza azt. Ha nincsen outdoor program a gépen, válasszon kímélő vagy
kézi mosást. Mosson 30 °C-on. A centrifugát csak a legalacsonyabb fordulaton használja, a membrános ruhákat jobb
egyáltalán nem centrifugálni A funkciós ruhákat outdoor programmal szárítsa szárítógépben, (de csak kkor, ha a gyártó
megengedi), de a legjobb, ha hagyja, hogy szobahőmérsékleten szabadon megszáradjon. A funkcionális anyagnak
köszönhetően néhány órán belül száraz lesz. Ne szárítsa radiátoron vagy más hőforráson.

A textíliák impregnálása oldattal (szivaccsal vagy spray-vel
alkalmazzuk)
A védőoldatot körülbelül 20 cm-es távolságból vigye fel a mosott és száraz kabátra (a cipzár összehúzásával
megakadályozza az impregnálást a ruhadarab belsejében). Alkalmazás előtt, terítse ki a kabátot az asztalra vagy egy
fogasra akassza fel. A foltok kialakulásának megakadályozása érdekében a készítményt egyenletesen oszlassa el egy
szivaccsal a ruhadarab teljes felületén, miután felvitte azt. Az alkalmazás után várjon 24 órát – ez idő alatt alakul ki a
felszínén a vízlepergető réteg. Hagyja a kabátot megszáradni egy szellőztetett helyiségben, távol a nap sugaraitól vagy
bármely más hőforrástól. Ha a termék vízálló membránnal van felszerelve, pl. Gore-tex, győződjön meg arról, hogy az
impregnáló szer alkalmas az ilyen típusú anyagok impregnálására is.

Bőrcipők impregnálása (impregnálás viasz, kondicionáló)
Mossa meg a cipőt a szennyeződéstől és törölje szárazra. Vegye ki a fűzőt.
Enyhén melegítsük a cipő felületét - például egy hajszárítóval (óvatosan és távolról, hogy ne szárítsa ki a bőrt) vagy a
napon.
Kenje fel a viaszt a cipő teljes felületére az ujjával (vagy egy ronggyal). Gondosan vigye fel a réteget a cipő orrán és
fűzőrészen is.
Melegítse fel ismét a cipőt.
Enyhén fényezze a felszínt egy rongy segítségével és a felesleges viaszt (amit a bőr nem szívott be) törölje le.
Melegítsük újra fel.
Mossa meg a kezét.

Sátorponyvák impregnálása (szilikon alapú vízszigetelő kezelés)
Győződjön meg róla, hogy az anyag tiszta, szennyeződéstől mentes. Ezután vigye fel a terméket egy tiszta ecsettel az
anyagra, egyenes és rendszeres mozdulatokkal, vagy alternatívaként egy szórófejes kézi permetező segítségével is
alkalmazhatjuk az impregnálószert. A legfontosabb, hogy biztosítsa az anyag teljes lefedését. Végül törölje le az esetleges
cseppeket egy tiszta ruhával, és hagyja, hogy a termék teljesen megszáradjon, mielőtt bármilyen nedvességgel érintkezne.
A szükséges mennyiség az impregnáláshoz a sátorponyva anyagától függ, például a nejlonszövetet körülbelül kétszer
többször kell impregnálni mint a vásznat.
A veszélyes tulajdonságokra vonatkozó információk: H226 Gyúlékony folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba
kerülve halált okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

14. Úti elektronika
Biztonsági figyelmeztetés
Elemek
A behelyezéskor ellenőrizze, hogy az elemek polaritása megfelelő-e. Csak kiváló minőségű, azonos típusú alkáli elemeket
használjon. Akkumulátorok használata közben ne kombináljon különféle típusú elemeket, illetve ne használjon régi és új
azonos típusú elemeket. Soha ne töltsön normál vagy alkáli elemeket! Az elemek szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
Ne tegye ki az elemeket hőnek vagy napfénynek! Az elemeket ne dobja tűzbe! Az elemeket tartsa gyermekek elől elzárva.
Ha sokáig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket a készülékből. Ha az elektrolit szivárog az akkumulátorból,
óvja a szemét az elektrolittal való érintkezéstől! Kövesse a termék utasításait. Ha az akkumulátor elektrolitja szembe
kerül, azonnal kövesse az alábbi utasításokat: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal mossa ki és orvoshoz forduljon orvoshoz!
FIGYELEM: Csak Ni-Cd vagy NiMH újratölthető akkumulátorokat töltsön újra. Ne töltsön más típusú elemeket!
Robbanásveszélyes és súlyos személyi sérüléseket okozhat! Kerülje el az elektromos sokkot!

Fejhallgató/ Fülhallgató
Védje hallását! Mielőtt feltenné a fejhallgatót, állítsa a készülék hangerejét minimálisra. Ne állítsa a fejhallgatót túl
hangosra. A szakemberek figyelmeztetnek a halláskárosodásra. Ha cseng a füle, csökkentse a hangerőt, vagy hagyja
abba a hallgatást.Kövesse a közvetlenül a terméken található utasításokat. Az ideális hangzás és a helyes beállítása
érdekében tartsa be az L-bal és a P-jobb fülhallgató jelölést.

Powerbankok
Első használat előtt győződjön meg arról, hogy a powerbank teljesen feltöltődött. Kövesse a közvetlenül a terméken
található utasításokat.
Használjon szabványos kábelt, különben a készülék megsérülhet. Az akkumulátor élettartamának fenntartása érdekében
javasoljuk, hogy 4 havonta töltse fel teljesen az akkumulátort. Vigyázzon az esésekre. Ügyeljen arra, hogy ne javítsa meg a
sérült powerbankot, és lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Ne hagyja a powerbankot a járműben, ne tegye ki napfénynek,
és ne tegye sokáig hőforrás közelébe. Erős fény vagy magas hőmérséklet károsíthatja. Ne helyezzen semmilyen tárgyat
(az USB-kábeleken kívül) az USB-csatlakozókba. A powerbankot tartsa gyermekek és állatok elől elzárva.

Hangszórók
Kövesse a közvetlenül a terméken található utasításokat. A készülék beépített akkumulátora nem megfelelő kezelés
esetén tűz- vagy vegyi égési veszélyt jelenthet. Ne szerelje szét, ne melegítse 100 °C fölé, és ne szúrja ki. Az akkumulátor
élettartamának meghosszabbítása érdekében töltse fel szobahőmérsékleten. Az akkumulátor ártalmatlanításakor ügyeljen
a környezetre. Ne dobja az akkumulátort tűzbe! Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak. Ha az akkumulátor lemerült, akkor vizuális vagy hallható “lemerült elem” jelzés hallható. Ha az akkumulátor
túl alacsony, a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol. Az energiatakarékosság érdekében, ha a lejátszás
véget ér vagy a hangerő túl alacsonyra van állítva, és nem használ semmit, az eszközillesztő automatikusan kikapcsol.
A szellőzőnyílásokat ne takarja el semmilyen tárgy. Helyezze a készüléket nyílt lángtól és hőforrásoktól távol. A készüléket
megfelelő éghajlati körülmények között használja. Ne tegye ki a készüléket csöpögésnek vagy fröccsenésnek. Biztosítson
5 cm szabad helyet a szellőzőberendezés körül. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például poharakat és vázákat
a készülékre. Elektrosztatikus kisülés esetén a készülék meghibásodhat, ezért a felhasználónak újra kell telepítenie a
készüléket.

Napelemek
Telepítéskor ellenőrizze, hogy a csatlakozások megfelelőek-e, és kövesse a közvetlenül a készüléken megadott
utasításokat. Ne használjon sérült napelemet, ne szerelje szét a panelt. A termékek minimális karbantartást igényelnek.
Csak puha, enyhén nedves ruhát használjon. Ne használjon súrolószert vagy vegyi oldószert (festék- és lakkhígító), mert
ezek károsíthatják a panelt. Tárolás közben ne helyezzen semmit a termék tetejére. Alacsony vagy ingadozó napsütéses
körülmények között történő töltéskor azt javasoljuk, hogy először töltse fel a powerbankot a napelemről, majd töltse fel
a végberendezéseket a powerbankról.

Óvja a környezetet
Információ a régi elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról Ne dobja ki a terméket a szokásos háztartási
hulladékkal együtt annak élettartama végén, vagy amikor nem gazdaságos a javítása. A termék megfelelő ártalmatlanítása
érdekében kérjük, adja vissza a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen elfogadják. A termék megfelelő ártalmatlanításának
biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket
egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy
a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása büntetést vonhat maga után a
nemzeti előírásoknak megfelelően.

Szolgáltatás
Ha a termék megvásárlása után hibát fedez fel, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A termék használatakor
kövesse a mellékelt felhasználói kézikönyv utasításait. A panaszokat nem vesszük figyelembe, ha módosította a terméket,
vagy ha nem követte a felhasználói kézikönyv utasításait.
A jótállás nem vonatkozik • a termék funkcionális alkatrészeinek természetes elhasználódására a használata miatt •
a termék szokásos karbantartásával kapcsolatos szolgáltatási beavatkozásokra (pl. Tisztítás, normál kopásnak kitett
alkatrészek cseréje ...) • külső hatások által okozott hibákra ( pl. éghajlati viszonyok, por, nem megfelelő használat stb.)
• a termék leesése, ütés, ütés stb. okozta mechanikai sérülésekért • helytelen kezelés, túlterhelés, helytelen alkatrészek,
nem megfelelő kiegészítők vagy szerszámok stb. okozta károkért. Azokat az igényelt termékeket, amelyek szállítás
közben nem voltak megfelelően rögzítve a mechanikai sérülésektől, kizárólag a tulajdonos viseli. A szállító fenntartja a
jogot a használati utasítás bármilyen változtatására, és nem vállal felelősséget az esetleges nyomtatási hibákért.
Megjegyzés:
1.
Ha a hang hangos vagy torz, állítsa be a hangforrás hangerejét a kívánt helyzetbe.
2.
Cserélje ki az elemeket, ha a következő problémák merülnek fel: - a teljesítményjelző halvány - a vételi hatás
nem megfelelő, és a minőség vagy a vételi távolság túl rövid - a vétel hangereje alacsony és torz.
3.
Használat után kapcsolja ki az adó és a vevő áramellátását, vegye ki az elemeket.
4.
A legjobb jelerősség érdekében ajánlott meghosszabbítani az antennát és az adót magas felületre helyezni.
TELJES FELTÖLTÉS Fontos figyelmeztetés: Napelemekkel történő töltéskor ügyeljen arra, hogy a panelek feszültsége
ne haladja meg a 22 voltot. A 22 volt feletti panelek nem használhatók ezzel a készülékkel, mivel ilyen használat súlyos
károkat okozhat a készülékben. A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében kövesse a be- és kimeneti
csatlakozókban található összes utasítást. Szellőzés: Győződjön meg arról, hogy a termék jól szellőződik, és a ventilátor
szellőzőnyílásait nem fedi le használat közben. Tárolás közben ne helyezzen semmit a termék tetejére. A rövidzárlat vagy
az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nedves körülményeknek. Használat előtt hagyja a készüléket
teljesen megszáradni. Használat előtt rendszeresen ellenőrizze, hogy a készülékben nincs-e szennyeződés, por vagy
túlzott nedvesség. A készülék váltóáramú feszültséget generál, mint egy klasszikus otthoni csatlakozó. A készüléket
hasonló körültekintéssel kezelje, és ne tegyen idegen tárgyakat az aljzatokba vagy a szellőzőnyílásokba. Az egység
vagy alkatrészeinek bármilyen manipulálása érvényteleníti a garanciát.

