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Kelly Kettle® Base Camp, Scout és 

Trekker kemping főzőkhöz 
Kérjük figyelmesen olvassa el, mielőtt használatba veszi a terméket! 
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1. Köszönjük a bizalmát! 

Köszönjük, hogy ezt a több, mint 100 éves tradícióval 

rendelkező kiváló Kelly Kettle® kemping főzőt 

vásárolta meg! A gondos tervezés, a magas minőségű 

alapanyagok és rendkívüli gyártási minőség szavatolja, 

hogy hosszú éveken át hűséges társa lesz Önnek és 

családjának a kalandjai során. Annak érdekében, hogy 

a Kelly Kettle® termék élettartama a lehető 

leghosszabb legyen és elkerülje az esetleges baleseteket, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati 

útmutatót és tartsa be az abban foglaltakat! Az esetleges személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezésének 

elkerülése érdekében fordítson különös figyelmet a biztonsági figyelmeztetésekre! 

2. Jótállás  

A The Kelly Kettle® Co. a vásárlástól számított 24 hónap korlátozott jótállást vállal azért, hogy az általa 

gyártott termékek mentesek a gyártási és anyaghibáktól. A Kelly Kettle® Co. szavatolja, hogy előírás 

szerinti, magáncélú  használat mellett, az Ön Kelly Kettle® kempingfőzője legalább 24 hónapon keresztül 

rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz. Ezen időtartamon belül az esetlegesen meghibásodott 

alkatrészeket ingyenesen megjavítja illetve kicseréli. A jelen felhasználói utasításban foglaltaktól eltérő 

használat a garancia megvonását vonja maga után. 

3. Biztonsági figyelmeztetések 

Kérjük ezt a fejezetet különös figyelemmel olvassa el, és feltétlenül tartsa szem előtt az abban foglaltakat! 

 Csak olyan helyen gyújtson tüzet, ahol az egyébként nem tilos!  

 Helyezze a Kelly Kettle® kempingfőzőt talajra vagy más stabil (nem éghető) felületre! A készülék 

közvetlen közeléből távolítsa el az éghető anyagokat (pl. avar, száraz fű, papír, stb.) mielőtt tüzet 

gyújt! 

 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a Kelly Kettle® kempingfőzőt használat közben! A felboruló 

készülékből kihulló parázs tüzet okozhat! 

 A víztér záró dugóját (narancssárga) minden esetben távolítsa el mielőtt meggyújtja a tüzet! A 

forrásban lévő víz hirtelen kilökheti azt, így a kicsapódó forró víz sérülést okozhat. 

 A Kelly Kettle® kempingfőző vízterébe csak tiszta víz tölthető! A készülék nem alkalmas más 

folyadékok (pl. gyümölcslé vagy más italok) víztérben történő melegítésére. Ezek korróziót 

okozhatnak. 

 Soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül a Kelly 

Kettle® kempingfőző használata közben! 

 A készülék zárt térben (menedékház, sátor) csak 

folyamatos szellőztetés mellett használható. 

 Soha ne tartsa a kezét a Kelly Kettle® kempingfőző 

kémény nyílásához, ott forró égéstermékek távoznak 

melyek megégethetik a kezét. A kanna fogantyúját 90 

fokos szögben (vízszintesen tartva) emelje le a kannát a 

tűztérről. (lásd a mellékelt képen) 



 

 

 A Kelly Kettle® kempingfőző nem alkalmas tartalék ivóvíz huzamosabb idejű tárolására vagy 

szállítására. Bedugaszolt víztér esetén is szivároghat, amennyiben nem függőlegesen áll a kanna. 

 A kanna megdöntéséhez (víz kiöntéséhez) használja a záródugó láncát!  

 Mindig tartson tartalék vizet a közelében tűz eloltásához használat közben! 

 Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt elcsomagolná! A záródugót ne helyezze vissza a kannába, hogy 

a levegő átjárhassa a készüléket a teljes kiszáradás érdekében! 

 Soha ne helyezze a kannát a tűztérre ha nincs tele engedve vízzel! Szárazon vagy részlegesen 

megtöltve a vízteret ne használja a kannát! Ügyeljen az elpárolgó víz mennyiségére is, ha szükséges 

töltse után!  

 Amennyiben szárazon, vagy részlegesen megtöltött víztérrel használja a Kelly Kettle® kempingfőzőt, 

az a készülék túlhevülését, szélsőséges esetben a fém palást megolvadását okozhatja. Ez minden 

esetben garancia vesztést von maga után! 

 

4. Hogyan működik a Kelly Kettle® kempingfőző? 

A Kelly Kettle® kempingfőző használata 

igazán környezetbarát. Nincs szüksége 

arra, hogy gázpalackot, spirituszt, vagy 

benzint cipeljen magával az utazásai 

során. A tűzterében bármilyen 

természetes éghető anyaggal tüzet 

rakhat, amit csak talál a környezetében. 

A működési elve igen egyszerű, így nem 

tud elromlani, sehol nem hagyja cserben 

Önt. 

Az eredeti ötlet a dupla falú acél vagy 

alumínium kanna használatából ered. A 

tűztérben elégetett tüzelőanyag hője a 

kanna belső falának kialakítása és a 

tűztér levegő nyílása között kialakuló 

„kémény effektus” jóvoltából felfelé 

igyekszik. Miközben az égéstermékek 

távoznak a kémény nyílásán, a víztér 

belső palástjával érintkezve leadják a 

hőenergia egy részét. Így a víztérben lévő 

víz pillanatok alatt felforr. Ez általában 3-5 perc alatt bekövetkezik. A forró víz segítségével elkészítheti 

teáját, kávéját vagy instant élelmiszerhez adva meleg ételét. 

Az opcionális grillrács, Hobo tűzhely vagy az edény alátét használatával lábast, illetve serpenyőt helyezhet a 

tűztérre, így bármilyen ételt elkészíthet. 

A természetes vízforrásokból vett vízzel akár ivóvizet is készíthet magának szükség esetén. A megfelelő 

időtartamú forralás következtében a baktériumok és más kórokozók jelentős része elpusztul. Ügyeljen 

azonban arra, hogy a kémiai szennyeződéseket nem lehet forralással eltávolítani! 

A Kelly Kettle® kempingfőző kizárólag alkalomszerű, magáncélra történő használatra lett tervezve, így nem 

alkalmas üzemszerű vagy ipari használatra. 



 

 

5. A Kelly Kettle® kempingfőző használata 

A Kelly Kettle® kempingfőző használatához bármilyen, a környezetben található éghető tüzelőanyagot 

használhat. (pl. száraz levél, száraz fű, ágak, tobozok, papír, stb.) Kezdetnek helyezze el a kempingfőzőt egy 

stabil felületre! 

1. Távolítsa el a víztér záródugóját és töltse fel a vízteret tiszta 

vízzel! Figyelje a betöltő nyílást, addig töltse, ameddig a víz 

láthatóvá nem válik. A záródugót ne helyezze vissza! 

2. Tegye be az éghető tüzelőanyagot a tűztérbe! Használhat 

papírt, száraz ágacskákat, szalmát, száraz füvet, levelet, tobozokat 

vagy akár pamut textilt is. 

3. Helyezze rá a kannát a tűztérre, és a tűztér levegőző nyílásán 

keresztül gyújtsa meg a tüzet! Amennyiben szükséges, a levegőző 

nyílást a szél irányába állítva növelheti a „kémény hatást”, ezzel a 

tűz intenzitását. 

4. A kémény nyílás tetején adjon hozzá további tüzelőanyagot, 

amennyiben szükséges. 

5. Amikor a víz felforrt (általában 3-5 perc) a fogantyú 

használatával vegye le a kannát a tűztérről. A fogantyút 90 fokos 

szögben tartva emelje le a kannát, ellenkező esetben a kémény 

nyíláson át távozó égéstermékek megégethetik a kezét. Ennek 

módját a biztonsági figyelmeztetések között képpel illusztrálva 

megtalálja. A kannából a folyadékot a záródugó láncának 

segítségével tudja kiönteni.  

Ha szüksége van további forró vízre, egyszerűen töltse újra a 

kannát és helyezze vissza a tűztérre.  

Amennyiben a víz forralása közben főzni is szeretne, helyezze az 

edény alátétet a kémény nyílásba, és helyezze rá a lábost! 

Amennyiben a víztérben lévő víz felforrt, helyezze a tűztérre a 

grillrácsot vagy a Hobo tűzhelyet, és azon folytassa a főzést. Soha 

ne tegye a kannát szárazon vagy részlegesen megtöltve a tűzre! 

A Kelly Kettle® kempingfőző a zárt égéstér miatt esőben és erős 

szélben is használható. 

 

Opcionális Kelly Kettle tartozékok (egyes kit-ek tartalmazhatnak kiegészítőket) 

 Hobo tűzhely (tűztérre helyezve tűzhelyként használható) 

 Grillrács (tűztérre helyezve húst vagy kolbászt süthet rajta) 

 Edény alátét (kémény nyílásba helyezve edény helyezhető rá) 

 Kis (350ml) és nagy (500ml) kemping bögre, belső oldalán mérő skálával 

 Rozsdamentes tányér (2db) 

 Edényfogó 

 Kelly Kettle® hordozó táska 

 

 



 

 

6. Kelly Kettle® kempingfőző gondozása és tisztítása 

A Kelly Kettle® kempingfőző nem igényel – a normál higiéniai tisztításon kívül – különösebb karbantartást. 

Az edényeket és tartozékokat mosogatószerrel tisztítsa meg. Mosogatógépben egyik alkotó elem sem 

tisztítható! 

Az esetlegesen a tűztérben és a kéményben lerakódó maradványokat vizes szivaccsal távolítsa el. 

Amennyiben szükségesnek érzi, a vízzel el nem távolítható maradványokat grillsütő tisztítására kifejlesztett 

tisztító szerrel távolítsa el. Ne használjon más vegyi anyagot a tisztításhoz, mert korróziót okozhat! 

A vízteret használat után szárítsa meg. A záródugót ne helyezze vissza tárolás közben! A vízteret nem 

szükséges külön tisztítani. Amennyiben ennek mégis szükségét érzi, dobjon a víztérbe egy mosogató 

gépben használatos tablettát és forraljon vizet a kannával. Ezután öntse ki a tisztító szeres vizet, és 

alaposan öblítse át tiszta vízzel a vízteret. 

7. Kelly Kettle® Ultimate Kit-ek csomagolása és szállítása 

A Kelly Kettle® Co. a tervezés során nagy figyelmet 

szentelt annak, hogy minden tartozékot a lehető 

legkisebb helyen tárolhassa, illetve vihesse magával. 

Minden kiegészítő úgy lett tervezve, hogy egymásba 

illeszkedjen.  

1. Helyezze a Hobo tűzhelyet a tűztérbe. Csak 

Scout és Base Camp modelleknél lehetséges! 

2. A két kempingbögrét csúsztassa egymásba. 

3. A kemping bögréket tegye a főző edénybe. 

4. Zárja le az edényt a fedő/serpenyővel. 

5. Csúsztassa a főző edényt a tűztérbe (melyben 

benne van már a Hobo tűzhely) 

6. A tűzteret a képen látható módon helyezze be 

a kanna aljába. 

7. Az egész kemping főzőt helyezze a tányérokra. 

8. Az egész felszerelést helyezze a táskába. 

9. A grillrácsot, edény fogót és az edény alátétet 

helyezze el külön a táskában. 

Tipp: az edényfogó és az edényalátét elfér a 

kémény nyílásban is. Ha ide szeretné tenni, 

akkor a 6. lépés előtt alulról helyezze be a 

kanna kémény nyílásába. Vegye ugyanakkor 

figyelembe, hogy hátizsákos szállítás közben 

ide helyezve zörögni fog!  

Kellemes időtöltést és sok élményt kívánunk! 

Kelly Kettle - Outdoor Life Enjoyed™ és a Kelly Kettle® a The Kelly Kettle Company bejegyzett védjegyei. A 

termék gyártója a The Kelly Kettle Company, Newtown Cloghans, Ballina, County Mayo, Írország. 
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