
Çadır bakımı ve onarımı

-Çadırı kaldırmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.

  

-Kuru çadır, hem daha hafiftir, hem de kumaşının küflenip çürümemesi için gereklidir.

  

-Çadırınızı daha hızlı kurutmak, ya da sadece dış veya iç katı temizlemek istiyorsanız, iç çadır
ve tenteyi birleştiren geçmeleri açarak 2 katı farklı işlemlerden geçirebilirsiniz.

  

-Çadırı uzun süre kızgın güneşin altında bırakmamaya ve çok sıcak durumda toplamamaya
özen gösterin.

  

-Çadırın lastik parçaları aşırı sıcaklıkta eriyip çadıra zarar verebilir.

  

-Çadırın parçalarını düzenli olarak kontrol edin ve gerektiği zaman tamir edin.

  

-Çadırınızı toplarken, çubukları tente üzerindeki kanallardan çekerek değil, karşı taraftan iterek
çıkarmanız gerekir. Aksi takdirde çubuklar birbirinden ayrılacak ve iş zorlaşacaktır.
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Çubuklarınızı orta noktadan, 2 uca doğru giderek katlamaya başlayın. Bu yöntem, çubukların
içerisinde kullanılan elastik malzemenin deformasyonunu en aza indiren yöntemdir.

  

-Çadırı kaldırmadan önce temiz suyla yıkayıp durulayın. Torbasına koymadan önce asarak
kurutun.

  

-Çadırları ıslak olarak uzun süre saklamak kumaşın su geçirmez kaplamasının yıpranmasına ve
küflenmesine sebep olacağından faaliyetlerden sonra çadırınızı mutlaka kurutmalısınız. Bunu
yapmak için çadırı kurmak en iyi yoldur.

  

-Çadırın dış tentesi güneşin UV ışınlarından etkilenen bir yapıda olduğundan direk güneş
altında uzun süreli kurulu bırakmamaya dikkat etmelisiniz.

  

-Çadırınızı kurarken zemin üzerindeki taş, çalı, dal gibi sivri cisimleri temizlemek hem gece
daha rahat uyumanızı sağlayacak hem de çadırınızın tabanının ömrünü uzatacaktır.

  

-Çadırınızı yıkamanız gerekirse deterjan kullanmayın. Deterjan çadırınızın su geçirmezliğine
zarar verecektir. Çadırı yıkamak için bir sünger ve su kullanın.

  

-Çadırınızı her faaliyet öncesi gözden geçirmeniz sorunsuz bir faaliyet çıkarmanız açısından
yararlı olacaktır.

  

-Çadırınızın en doğru bakımı için kullanma kılavuzunu okuyunuz.

  

Dikkat:

  

Çadırı sökerken kazık ve ipleri kaybetmemeye dikkat edin. Ayrıca sökme işlemi sırasında
çadırın diğer parçalarına da zarar vermemeye dikkat etmelisiniz. Yine de eğer çadır zarar
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görürse kaldırmadan önce mutlaka tamir etmelisiniz veya işaretlenmek üzere çadır
sorumlusuna haber vermelisiniz.
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