
WPROWADZENIE

Przedstawiamy Państwu zestaw CAMPERINI.com - produkt najwyższej jakości, przeznaczony dla osób, które lubią
spędzać wolny czas na świeżym powietrzu.

Mamy nadzieję, że idea CAMPERINI.com bardzo przypadnie Państwu do gustu i sprawdzi się wszędzie tam, gdzie
będziecie chcieli z niej skorzystać. 

Liczymy  także  na  Państwa  polecenia  oraz  opinie  na  temat  naszych  produktów,  zarówno  te  pozytywne  jak  i
negatywne. Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: biuro@camperini.com

Wszystkie  instrukcje  oraz  niezbędne  informacje  będziemy  umieszczać  na  naszej  stronie  www  jak  i  mediach
społecznościowych jak FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, PINTEREST.

GWARANCJA i RĘKOJMIA

Zestaw  Camperini.com  to  produkt  stworzony  specjalnie  dla  Państwa,  składający  się  z  komponentów  własnego
autorstwa oraz elementów do nich zaadaptowanych. Każdy element składowy posiada własną certyfikację, instrukcje
obsługi  oraz zasady gwarancji.  Gwarantem jakości  elementów składowych,  z  których korzysta Camperini.com są
dostawcy tych elementów. 

Operatorem zgłoszeń gwarancyjnych elementów jest Camperini.com.

Camperini.com udziela 24miesięcznej gwarancji na dostarczane produkty klientowi indywidualnemu. 

Camperini.com  udziela  12  miesięcznej  gwarancji  na  dostarczone  produkty  klientowi  profesjonalnemu  (firma),
wyłączając tym samym rękojmię.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elementy składowe (zaadaptowane) posiadają własne instrukcje, które stanowią integralną część instrukcji obsługi
zestawu CAMPERINI.com. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi instrukcjami przed rozpoczęciem
użytkowania,  aby  zapobiec  wypadkom,  w tym porażeniu  prądem lub  pożarowi  spowodowanemu niewłaściwym
użytkowaniem.

 Zawsze używaj zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 Zapoznaj się z instrukcją obsługi elementów wyposażenia zestawu.

 Zawsze ustawiaj zestaw na równym i utwardzonym podłożu, tak, aby zapobiec jego przewróceniu się.

 Unikaj przesuwania zestawu w poziomie tak, aby zestaw nie zsunął się z podłoża lub z taboretu stanowiącego
jego podstawę (opcja dodatkowa, dostępna w sklepie Camperini.com)

 Jeżeli zestaw wyposażony jest w regulowane nogi (opcja dodatkowa, dostępna w sklepie Camperini.com)
należy dokładnie dokręcić śruby regulujące wysokość. 

 Używaj zestawu tak, aby elementy ruchome nie przytrzasnęły elementów ciała.

 Elementy  wokół  kuchenki  nagrzewają  się,  aby  zapewnić  lepszą  wentylację  nie  zasłaniaj  otworów
wentylacyjnych.

 Naczynia  po  podgrzewaniu  muszą  zostać  wychłodzone  przed  ich  złożeniem  i  spakowaniem,  aby  nie
doprowadzić do poparzenia ciała lub uszkodzenia elementów zestawu.

 Nie wolno kłaść rozgrzanych naczyń oraz żadnych innych gorących elementów bezpośrednio na elementy
zestawu. Spowoduje to trwałe uszkodzenie powłoki lakierowanej.
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 Nie wolno używać ostrych narzędzi  bezpośrednio na elementach lakierowanych.  Służy do tego deska do
krojenia.

 Słońce, woda lub wiatr może powodować odbarwienia powłok drewnianych lakierowanych.

 W trakcie używania kuchenki drzwi dolne muszą być otwarte co zapewni skuteczniejsze oddawanie ciepła.

 Maksymalna średnica garnków, patelni, oraz grillów nie może przekraczać 32 cm.

 Nacisk pionowy rozkładanych blatów roboczych oraz zlewu nie może przekraczać 10kg.

 Należy zachować szczególną ostrożność przy zabezpieczaniu elementów elektrycznych takich jak POMPKA
(przy wstrząsach lub upadku może dojść do przesunięcia się gniazda USB) POWERBANK, lampa LED, głośnik
BT (opcje dodatkowe, dostępne w sklepie Camperini.com). 

 Zawsze  stosuj  korek  do  węża  doprowadzającego  wodę,  aby  nie  doprowadzić  do  zalania  zestawu
CAMPERINI.com

 Pompka wody nie może pracować dłużej niż 1 minutę bez przerwy. Wydajność wynosi około 5 L /1min.

 Zbiornik wody na skutek pracy pompki może się odkształcać pod wpływem powstającego podciśnienia.

 Zbiornik  zawsze  musi  być  ustawiony  odpowietrznikiem  do  góry  po  to,  aby  nie  doprowadzić  do  zalania
zestawu CAMPERINI.com

 Nie wolno zaginać i odkształcać węża doprowadzającego wodę do pompki.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki bezpieczeństwa na wypadek pożaru:

 Dzieci nie mogą być pozostawione same w pobliżu urządzenia.

 Materiały łatwopalne należy trzymać z dala od urządzeń do gotowania i ogrzewania.

 W razie pożaru bezzwłocznie zawiadomić straż pożarną, przystąpić do akcji gaśniczej przy użyciu 
podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i środków gaśniczych zachowując ostrożność przed porażeniem 
prądem elektrycznym.

 Po przybyciu straży pożarnej bezwzględnie należy podporządkować się zarządzeniom dowódcy straży 
gaśniczej.

 Zmiany w instalacji gazowej czy w urządzeniach wbudowanych powinny być przeprowadzone przez warsztat 
specjalistyczny.



UTYLIZACJA

Po rozpakowaniu wszelkie opakowania należy oddać do punktu utylizacyjnego lub innej, wyspecjalizowanej firmy 
odzyskującej elementy możliwe do ponownego użycia należy oddać też zużyty produkt. Elementy nie nadające się do
ponownego użytkowania zostaną tam fachowo wyeliminowane.


