
HAVALI TENTE KULLANIM KLAVUZU 
 
 
Ürünü her zaman doğru şekilde kurduğunuzdan, kullandığınızdan ve bakımını yaptığınızdan 
emin olmak için lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun ve bu ürün kılavuzunda yer alan tüm 
talimatları, yönergeleri ve uyarıları izleyin. Bu talimatlar bu ürünle birlikte KALMALIDIR. 
 
Ürünü kullanarak, tüm talimatları, yönergeleri ve uyarıları dikkatlice okuduğunuzu ve burada 
belirtilen hüküm ve koşulları anladığınızı ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylamış 
olursunuz. Bu ürünü yalnızca amaçlanan amaç ve uygulama için ve bu ürün kılavuzunda 
belirtilen talimatlara, yönergelere ve uyarılara ve ayrıca geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere 
uygun olarak kullanmayı kabul etmektesiniz. Burada belirtilen talimatları ve uyarıları 
okumamak ve bunlara uymamak, kendinizin ve başkalarının yaralanmasına, ürününüze veya 
yakındaki diğer eşyaların zarar görmesine neden olabilir.  
 
Genel güvenlik talimatları 
 
Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi 
 
Çadırın içinde asla barbekü veya gazlı ısıtıcı gibi yakıt yakan cihazlar kullanmayın. Yanma 
işlemi, baca olmadığı için çadırın içinde biriken karbon monoksit üretir. 
 
Bu uyarılara uyulmaması, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
 
Yangın tehlikesi 
 
Sahadaki yangın önlemi düzenlemelerini bildiğinizden emin olun. 
Çadırın içinde yemek pişirmeyin veya açık alev kullanmayın. 
Boğulmaya karşı dikkatli olun 
 
Boğulmayı önlemek için havalandırma açıklıklarının her zaman açık olduğundan emin olun. 
 
 
Yaralanma riski 
 
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim 
veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ve bilgi eksikliği 
olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. 
Çocukların çadırın etrafında oynamasına izin vermeyin ve uygun koruyucu ayakkabıların 
giyildiğinden emin olun. Gergi ipleri takılma tehlikesi oluşturur ve mandallar keskin olabilir. 
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılamaz. 
Geçiş yollarını açık tutun. 
 
 
Kullanım amacı 
 
Bu çadır aşağıdakiler için uygundur 
 
Hafif ila orta dereceli hava koşullarında yapılan tur ve gezilerde. 
 
 
 



 
Bu çadır aşağıdakiler için uygun değildir 
 
Çok kuvvetli rüzgarlar veya kar yağışı 
 
Mevsimlik(uzun süreli) sahada kurulu bırakılmaya veya ticari kullanıma uygun değildir. 
  
 
Bu ürün, yalnızca bu talimatlara uygun olarak tasarlanan amaç ve uygulama için uygundur. 
Bu kılavuz, ürünün doğru şekilde kurulması ve/veya çalıştırılması için gerekli olan bilgileri 
sağlar. Kötü kurulum ve/veya yanlış çalıştırma veya bakım, yetersiz performansa ve olası bir 
arızaya neden olacaktır. 
Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya ürün hasarı için hiçbir 
sorumluluk kabul etmez: 
 
Aşırı basınç, yanlış montaj veya bağlantı 
Üretici tarafından sağlanan orijinal yedek parçalar dışında yanlış bakım veya yedek parça 
kullanımı 
Üreticinin açık izni olmadan üründe değişiklik yapılması 
Bu kılavuzda açıklanan amaçlar dışında kullanım 
Campasist, ürün görünümünü ve ürününü değiştirme hakkını saklı tutar. 
 
Çadırı kullanmak 
 
Hava direği şişirilmişken koruyucu kılıftaki fermuarı asla açmayın. Bu, hava direğinin 
patlamasına neden olacaktır. 
 
 
İlk kullanımdan önce 
Ürün ilk kez kullanılmadan önce bir test kurulumu gerçekleştirerek ürünü tanıyın. Teslimat 
kapsamının eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. 
 
 
 
Alan seçimi 
 
Rüzgardan korunan düz bir alan seçin: 
 
Gerekirse rüzgar siperi kullanın. 
Kumaşın UV bozulmasını önlemek için gölgeli bir yer seçin. 
Düşen dallar, reçine vb. ürüne zarar verebileceğinden ağaçların altına kurulumdan kaçının. 
Zemin tabakasına zarar vermemek için alanı keskin taşlardan ve enkazdan temizleyin. 
Ürünü, kapıları rüzgardan uzağa bakacak şekilde kurun. 
 
 
Çadırın kurulması 
 
Araba lastiklerini şişirmek için tasarlanmış herhangi bir kompresör kullanmayın. 
Hava direklerini yalnızca sağlanan el pompası (7 psi) ile şişirin. 
 
Fermuarları zorla açmayın veya kapatmayın. 
 



NOT: 
 
Çadır genel amaçlı ekipmanla birlikte gelir. Bunlar birçok saha için uygun olacaktır ancak 
bazı zemin türleri için özel mandallara ihtiyaç duyulacaktır. Bayinize sorun. 
Kazıkları yerden 45° açıyla çadırdan uzağa sürün. 
Gergi iplerini başladığı dikişle aynı hizaya getirin. 
 
Çadırı kurarken aşağıdaki ipuçlarını aklınızda bulundurun: 
 
Şekiller, kuruluma genel bir bakış sağlar. Gerçek kurulum, çadır modeline göre biraz farklılık 
gösterecektir. 
 
Kurulum, daha fazla insanla daha kolaydır. 
 
Hava direklerini önden arkaya doğru şişirin. 
Çadırı dik konuma getirdikten sonra köşe askılarını kontrol edin ve gerekirse tekrar asın. İç 
kısımdaki alt tabaka gergin ve dikdörtgen şeklinde olmalıdır. 
Çadırın şeklini bozmadan gergin olması için gergi iplerini pimleyin. 
Varsa, fırtına kayışlarını takın. 
Gerginliğin yeterli olduğundan emin olmak için gerdirme hatlarını zaman zaman kontrol edin, 
gerekirse ayarlamak için kızakları kullanın. 
 
 
Çadırı aşağıdaki gibi kurun/kaldırın: 
 
Çadırı kire ve hasara karşı korumak için paketi açmadan önce bir zemin örtüsü serin. 
Çadırı açın. 
Farklı bileşenleri ayırın ve tanımlayın. 
Çadırı kurmak için gösterildiği gibi ilerleyin. 
Dışarıdaki kirleri temizleyin. 
Tüm panjurları kapatın veya perdeleri çıkarın. 
Tüm kapıları ve açıklıkları kapatın. 
Tüm ipleri ve kayışları çıkarın. 
Köşe mandalları arasındaki tüm mandalları çıkarın. 
Her kutuptaki vanaları açın. 
Havanın çoğu dışarı atılana kadar bekleyin. 
Dört köşe mandalını çıkarın. 
Havası söndüğünde, taşıma çantasına doğru şekilde sığması için çadırı uygun şekilde katlayın. 
Daha fazla hava çıkarmak için çadırı valflere doğru katlayın/yuvarlayın. 
Taşıma çantasına koymadan önce tüm parçaların temiz olduğundan emin olun. 
 Çadır ıslak veya nemliyse, mümkün olan en kısa sürede tamamen kurulayın. 
 
Temizlik ve bakım 
 
Temizlik için keskin veya sert nesneler veya temizlik maddeleri kullanmayın. 
Temizlik için alkol bazlı maddeler, kimyasallar, sabun ve deterjan kullanmayınız. 
Malzemede kalıcı hasar oluşmasını önlemek için kuş pisliğini ve ağaç reçinesini mümkün 
olan en kısa sürede çıkarın. 
Gerekirse ürünü temiz su ve yumuşak bir fırça ile temizleyin. 
Her yolculuktan önce suya ve UV ışınlarına karşı emprenye uygulayın. 
 
 
Çadırın saklanması 



 
Çadırı temizlik için tamamen kurun. 
Malzemenin iyice kurumasını sağlamak için temizlik için güneşli bir gün seçin. 
Çadırı temizleyin. 
Paketlemeden önce tamamen havalandırın ve çadırın tamamen kuru olduğundan emin olun. 
İyi havalandırılmış kuru bir yerde saklayın. 
 
 
Sorun giderme 
 
Suya ilk maruz kalma sırasında dikişlerde biraz nem olabilir. Bu nem sayesinde iplikler 
şişecek ve dikiş işleminde oluşan delikleri dolduracaktır. 
 
 
 
Problem çözümü 
 
 
Hava kaçağı  
➤ Valfin hava direğine tam olarak vidalandığını kontrol edin. 
Su sızıntısı  
➤ Valfin hava direğine tam olarak vidalandığını ve halka contanın yerinde olduğunu kontrol 
edin. 
➤ Vananın kapağının sıkıca kapatıldığını kontrol edin. 
➤ Patlak olup olmadığını kontrol edin, "Hava direğindeki bir deliğin onarılması" bölümüne 
bakın 
➤ Sızdıran dikişler, hasarlı bantlar ve nemli alanlar olup olmadığını kontrol edin. 
➤ Herhangi bir sızıntı bulursanız, dikiş sızdırmazlık maddesi uygulayın. 
Kumaşta yırtılma  
➤ Kumaşı kapatmak için tamir bandı kullanın. 
 
Yoğunlaşma/Genleşme 
 
 
Aşağıdaki koşullardan biri veya daha fazlası geçerliyse, tüm çadırlarda iç yoğuşma meydana 
gelir: 
Yüksek hava nemi 
Yüksek zemin nemi 
Sıcaklıkta bir düşüş 
 
Şiddetli yoğuşma çatının iç kısmından aşağı akabilir ve bağlardan, bantlardan ve diğer iç 
bağlantılardan damlayabilir ve sızıntı ile karıştırılabilir. 
Kapıları ve/veya pencereleri açarak havalandırmayı artırın. 
Su geçirmez bir zemin matı kullanın. 
Sıcak havalarda tüpün içerisindeki hava genleşeceğinden dolayı hava basıncını indiriniz. Aksi 
takdirde hava tüpleri aşırı genleşmeden ötürü patlayabilir.  
 
 
 
Hava direğindeki bir deliği onarmak 



 
Hava direği hava kaybederse, aşağıdakileri yapın: 
 
Hava direğini tutan dış kılıfın fermuarını açın. 
Hava direğini çıkarın. 
Hava direğini söndürün. 
Şişirilebilir tüpü ortaya çıkarmak için koruyucu kılıfı açın. 
Şişirilebilir boruya biraz hava üfleyin. 
Tüpü suya batırın. 
Delinmeyi bulun. 
Deliği kapatmak için onarım bandı ve onarım solüsyonu kullanın. 
Şişirilebilir boruyu koruyucu kılıfa geri sıkıştırın. 
Hava direğini tekrar dış manşona sıkıştırın. 
 
 
 
Garanti 
 
Yasal garanti süresi geçerlidir.(1 YIL) Ürün kusurluysa, üretici ile veya satıcınızla iletişime 
geçin. 
 
Onarım ve garanti işlemleri için lütfen ürünü gönderirken aşağıdaki belgeleri de ekleyin: 
 
Satın alma tarihini içeren makbuzun bir kopyası 
Hatanın iddiası veya açıklaması için bir neden 
 
 
Garanti, üretim hatalarını, malzemeleri ve parçaları kapsar.  
Garanti, UV radyasyonu, yanlış kullanım, kazara hasar, fırtına hasarı veya kalıcı, yarı kalıcı, 
çadırın solmasını ve aşınma ve yıpranmayı kapsamaz.  
Hava koşulları sebebiyle oluşabilecek herhangi bir hasarı kapsamaz.  
Talepler için lütfen satıcınıza başvurun. Bu, yasal haklarınızı etkilemez. 
 
 
 


