
CampStove 2
Používateľský manuál

PRED PRVÝM POUŽITÍM:

Prečítajte, pochopte a riadťe sa všetkými pokynmi 
a varovaniami pred použitím variča. Nedodržiavanie 
bezpečnostných opatrení a pokynov poskytnutých s týmto 
varičom môže spôsobiť škody na majetku, vážne zranenie 

Toto zariadenie spĺňa časti 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie 
nesmie spôsobiť škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.

NEBEZPEČENSTVO: Oxid uhoľnatý.Tento varič je určený iba na VONKAJŠIE POUŽITIE. Nikdy nepoužívajte 
Vdýchnutie oxidu uhoľnatého 

EXPLÓZIE - NEBEZPEČIE POŽIARU.Tento varič je určený pre spaľovanie pevnej biomasy (napr. drevo, šišky atď.) .
NIKDY gély, plasty alebo iné akcelerátory ohňa do spaľovacej komory. Campstove 2

príliš blízko k plameňu. Udržujte horľavé materiály 

v dostatočnej vzdialenosti od Campstove 2. Udržujte varič čistý, aby sa predišlo prípadnému zapáleniu mastnoty. 

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA. Kovové povrchy Campstove 2 sú v priebehu používania horúce a predstavujú 
Dotýkajte sa len plastových častí. Plamene môžu byt veľké. Nikdy nenechávajte Campstove 2

Uchovávajte mimo dosahu detí. Vždy používajte na rovnom povrchu.
BATÉRIE RIZIKO. Dobíjacie batérie vnútri Power Modulu môžu predstavovať riziko požiaru, výbuchu, úniku alebo 

pri nesprávnej manipulácii. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, Udržujte Power Modul 
od iných zdrojov tepla. Nevystavujte batériu nadmerným nárazom, 

Ak sa batéria nebude dobíjať, prosím, kontaktujte 
pred použitím Campstove 2

UPOZORNENIE:  Spaľovanie dreva vo variči vyvoláva rovnaké výsledky ako prirodzené horenie. 
Vznikajú emisie oxidu uhoľnatého, sadze a iné vedľajšie produkty spaľovania,  ktoré sú známe tým, že spôsobujú
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Kremnička 3,
974 05 Banská Bystrica

alebo smrť. Iba pre vonkajšie použitie.

nepridávajte podpaľače,

stratu alebo poškodenie majetku, vážne ublíženie na zdraví alebo smrť. Kontaktujte VRGA s.r.o. s prípadnými 
bezpečnosti alebo prevádzky Campstove 2.

v stanoch, vozidlách, v interiéri alebo miestach bez prísunu čerstvého vzduchu.

je počas používania horúci a môže zapáliť horľavé materiály
vo vzdialosti min. 0,5m zo strán a 1,5m z hornej časti od variča. Uchovávajte benzín a iné horľavé kvapaliny a výpary

Nikdy nenechávajte Campstove 2 bez dozoru.

nebezpečie.
bez dozoru, keď je horúci alebo v prevádzke.

chemického popálenia
a batérie v dostatočnej vzdialenosti
tlaku, alebo vibráciám. Nepokúšajte sa vymeniť batériu.
VRGA s.r.o. pre informácie o opravách. Dôsledne si prečítajte návod na obsluhu
a riaďte sa pokynmi a varovaniami. Nedodržanie opatrení a pokynov CampStove 2 môžu mať za následok

otázkami ohľadom

rakovinu, vrodené vady, alebo reprodukčné poškodenia.

môže spôsobiť poškodenie mozgu. Oxid uhoľnatý (CO) je produkovaný, pri spaľovaní paliva.
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1. ČASTI CAMPSTOVE 2:  1. Podstavec na hrniec. 2. Palivová komora. 3. Telo 
zariadenia. 4. Power Modul. 5. LED Indikátor intenzity ohňa. 6. LED Indikátor rýchlosti 

10. Micro USB nabíjací vstup. 11.Skladacie nohy. 12. Odnímateľný USB FlexLigh
13. Micro-USB nabíjací kábel.
2. DOMA:  CampStove 2 obsahuje vstavanú 2600 mAh batériu, ktorá je čiastočne 
nabitá, takže môžte zariadenie ihneď používať. 1. Stav batérie skontrolujete jedným
stlačením  a LED indikátor zásoby energie zasvieti. 2. Ak chcete íst na cesty s plne
nabitou batériou, pripojte priložený micro-USB kábel do USB portu umiesteného
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ventilátora. 7. LED Indikátor zásoby energie. 8. Tlačidlo napájania. 9. USB Port 

pod Modulom a pripojte ho k zdroju energie. 3. LEDky indikátora začnú blikať až
kým celá stupnica nesvieti plne nazeleno (znamená to, že je batéria plne nabitá.
3. SPUSTENIE:

1. Zasuňte Power 
Oheň zažnite s PALIVOM - pevná biomasa (napr. konáriky, drevené 

peletky a pod.) NIKDY nepoužívajte kvapalné palivá alebo uhlie. 
Modul do tela zariadenia 2. Plne roztiahnite všetky nohy, aby ste zaistili Power 
Modul na mieste. Umiestnite na rovný povrch mimo previsnutých vetiev. 
Odstráňte suché vetvy pod Campstovom. Do palivovej komory vložte malé suché
a suché množstvo paliva. Palivo voľne uložte, aby ste nebolokovali vzduchové 
trysky. Zapáľte palivo s použitím dlhých zápaliek alebo zapaľovača za pomoci
priložených spúšťačov ohňa. 3. Po 10tich sekundách 2x stlačte tlačidlo napájania,
čim aktivujete ventilátor do režimu ŠTART (najnižšia rýchlosť, ktorá pomôže 
rozprúdiť vzduch). Poznámka: Jedným zatlačením tlačidla napájania aktivujete
indikátor stavu batérie. Dvojitým stlačením ovládate rýchlosť ventilátora. Každým
ďalším stlačením môžte nastaviť úroveň ventilátora (4 rýchlosti): 1x Zapnutý
indikátor napájania, 2x zapnutý ventilátor, úroveň ŠTART, 3x zapnutý ventilátor
nízka úroveň, 4x  zapnutý ventilátor, stredná úroveň, 5x zapnutý ventilátor,
vysoká úroveň, 6x zapnutý ventilátor, úroveň tábor.
4. HORENIE: Ako rastie plameň, postupne prikladajte suché palivo. V tomto
okamihu môžte stlačiť tlačidlo napájania pre zvýšenie prúdenia vzduchu a 
vytvorenie silnejšieho plameňa. Modré LED svetlo v strede Power Modulu
zobrazuje aktuálnu úroveň nastavenia ventilátora. Čím je plameň silnejší, tým

viac bude thermoelektrický generátor produktovať výkonu. V maximálnej prevádzke
môže byť Campstove naplnený palivom až povrch. NIKDY ho nenapĺňajte vyššie
ako sú vzduchové trysky na vrchu palivovej komory. Ukladanie paliva nad túto
úroveň bude mať za následok neúplne spaľovanie a môže vzniknúť nebezpečenstvo
požiaru. Odporúčané palivo: prémiové BioLite nezávadné drevené peletky (predá-
vanésamostatne), sušené vetvičky, brezová kôra a pod. Suché a tvrdé palivá budú 
horieť najdlhšie a vydávať najväčšie teplo (napr. dub, javor, jedľa, breza). Poznámka:
vyhýbajte sa používaniu vlhkého dreva alebo listov. Pri vlhký materiál bude dymiť 
a slabo horieť.
5. VARENIE: BioLite Campstove 2 skvele funguje s BioLite KettlePot a Portable Grill 
ako aj s vašimi existujúcimi hrncami a panvicami. 1. Umiestnite hrniec priamo na 
CampStove. Hrniec by mal byť umiestnený tak, aby plamene neohrievali rukoväť 
hrnca. 2. Počas varenia, opatrne odstráňte hrniec z CampStove a pridajte suché palivo 
podľa potreby. 3. Ak používate Portable Grill uistite sa, že je otočený správne -
NEOTÁČAJTE dozadu. Týmto sa poškodí Power Modul. Poznámka: Pre predídenie
poškodenie Power Modulu, dbajte na to, aby nebol otočený proti vetru.
UPOZORNENIE: Pri premiestňovaní hrnca alebo pri pridávaní paliva postupujte 
opatrne. Nádoba a jej obsah sú horúce. Pri používaní sa nikdy sa nedotýkajte 
kovových častí zariadenia CampStove 2. Ak sa vyžaduje pohyb CampStove 2 
dotýkajte sa spodnej časti plastového modulu napájania pomocou oblasti okolo 
tlačidla napájania. Nedotýkajte sa hornej časti, pretože hrozí nebezpečenstvo 
popálenia. 
6. NABÍJANIE: 1. Indikátor LED napájania indikuje, koľko energie je v dostupnej vo
vstavenej batérii., ktorú používate na nabíjanie externých zariadení. Keď je tento
LED indikátor plne vysvietený, môžte z neho jeden krát nabiť mobilný telefón
(aj bez ohňa). 2. Pre nabíjanie zariadení ako sú mobilné telefóny a LED svetlá pripojte
nabíjací kábel zariadenia k výstupnému portu USB na Power Module. Poznámka:
keď svietia viaceré LED svetlá na Power Module, môžte nabíjať Vaše zariadenia
aj keď sa Campstove nepoužíva. Ak indikátor LED svieti iba jednou LEDkou,
Campstove 2 vstúpi do režimu nízkej spotreby a prestane nabíjať zariadenia, až 

kým nedôjde k zapáleniu ohňa v zariadení.  Ak je oheň zapálený,  bude nabíjať
externé zariadenia v cykloch, pomocou generovania energie z ohňa, aby sa 
nabila batéria zariadenia. 4. Pre zabezpečenie maximálneho nepretržitého
nabíjania, vždy udržujte silný oheň. Indikátor sily ohňa priamo koreluje s množstvom
vyrobenej elektriny. Čím viac svetla svieti, tým viac energie sa vyrába. UPOZORNENIE:
Udržujte zariadenie ďalej od plameńov a pri pripájaní dávajte pozor, aby ste sa vyhli 
horúcim častiam Campstove 2. Použitie Flexlight: 5. Pre použitie priloženého
FlexLightu, pripojte ho priamo k USB-výstupu. Ohnite ho do požadovaného uhla
a pre zapnutie jeden krát ťuknite na  vrch svietidla. Pre dosiahnutie požadovaného 
jasu stlačte, podržte a uvoľnite prstom vrch FlexLightu.
7. VYPNUTIE: Nechajte uheň zhasnúť až pokiaľ nevychladne (studený popol).
V prípade že sú uhlíky ešte horúce, vysypte ich do vydlabanej diery v zemi, uhaste 
vodou, a zakopte. Power Module sa automaticky vypne, ako sa CampStove 
ochladzuje. Ak chcete manuálne vypnúť, podržte tlačidlo napájania po dobu troch 
sekúnd. Po manuálnom vypnutí sa môže ventilátor automaticky opäť zapnúť, aby 
sa Power Modul chladil a chránil pred zvyškovým teplom. Pre prepravu uložte Power
 Modul do palivovej komory, až po jej úplnom vychladnutí. Ak chcete chrániť súčasti 
CampStove, nikdy nelejte vodu do palivovej komory. V prípade že uhlíky zakopávate 
do zeme, nezabudnite ich uhasiť vodou, od žeravých uhlíkov môže vzniknúť požiar!
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA: Odstráňte Power Modul z tela Campstove 2 a utrite ho 
vlhkou tkaninou s mydlom a vodou. NIKDY neponárajte do vody a nenechávajte 
ho príliš mokrý.  Vyčistite všetok popol z tela Campstove 2 a vyčistite  ho nylónovou 
kefou. Dôkladne osušte. CampStove 2  skladujte na chladnom, suchom a dobre 
vetranom mieste. Zabráňte skladovaniu v nadmernej teplote. Uchovávajte mimo 
dosahu detí.


