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Bitki koruma çadırı

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Dikkat! Mutlaka okuyun! Tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın!

Değerli Müşterimiz!

Temizleme ve saklama

Transparan brandalı yeni bitki koruma çadırınız bitkilerinizi kışın koruduğu
gibi baharda ve yazın sera olarak kullanım için de uygundur.

•

Brandayı nemli bir mikro elyaf bezle silin.
Temizlemek için aşındırıcı maddeler veya sert fırçalar vb. kullanmayın.
Branda, çamaşır makinesinde yıkamak için uygun değildir, kuru temizleme,
kurutma veya ütüleme de yapılmaz.

•

Brandayı düzenli olarak hasar ve sızıntı bakımından kontrol edin. Yırtılan
yerleri ve delikleri, uzman mağazalarda bulunan malzemelerle en iyi şekilde
onarabilirsiniz. Her yeni sezonun başında çadırın tüm parçalarını – özellikle
dikişleri ve fermuarları vs. – dikkatlice kontrol edin.

•

Çadırı söküp muhafaza etmek isterseniz: Çadırı katlayıp saklamadan önce
lekelerin veya küfün oluşmaması için tüm parçaları temizleyin ve tamamen
kurumasını bekleyin.

•

Toprak çivilerini her zaman bunun için öngörülmüş olan küçük poşette
saklayın. Toprak çivilerinin sivri uçları ve olası korozyon lekeleri brandaya
hasar verebilir.

•

Hava şartları ve güneş ışıkları, zamanla çadırın malzemesinin eskimesine
neden olur. Bu da renklerin değişmesine ve zamanla malzemelerin eskimesine neden olabilir. Bu nedenle çadırınızı kullanmadığınızda korunmuş bir
halde serin, buzlanmayan ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin.
Doğrudan güneş ışığına veya ısıtıcı cihazların sıcaklığına maruz bırakmayın.

Yeni bitki koruma çadırınızı önünüzde havaya atın, çadırınız kendiliğinden
kurulur. Sadece birkaç işlemle tamamen kurmuş olursunuz.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için
Çocuklar için TEHLİKE
•

•

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak
değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin.
Boğulma tehlikesi vardır!
Küçük çocukları, mobilyaya tutunmayı veya üzerine tırmanmayı isteyebileceğini göz önünde bulundurarak mobilyadan uzak tutun.

Yangın / şimşek / ısı vasıtasıyla TEHLİKE
•

Brandanın yanıcı malzemeden meydana geldiğini unutmayın:
- Ürünün yakınlarına pişirme veya ısıtma cihazları koymayın.
– Ürünün yakınında açık alev, örn. propan ocağı, mumlar veya gaz lambaları
kullanmayın.
– Çadırda sigara içmeyin.

•

Çadır içerisinde asla ateş yakmayın ve ayrıca içerisinde ızgara yapmayın!
Karbon monoksit zehirlenmesinden dolayı hayati tehlike söz konusudur!

•

Çadırı fırtına esnasında kurmayın veya sökmeyin, ayrıca içerisinde de
bulunmayın.

•

Dikkat! Güneş ışığı olması durumunda çadırın içerisinde sıcaklık hızla 60 °C
üzerine çıkabilir.
– Çocukları ve hayvanları da asla gözetimsiz şekilde çadırda yalnız bırakmayın.
– Hava girişini sağlamak için girişi zamanında açın.

DİKKAT – Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!
•

Çadır kazıkları nedeniyle takılıp düşme tehlikesi söz konusudur.
Çocukları da bu konuda uyarın.

•

Katlanan çadır gerilim altındadır ve bir anda açılabilir. Her zaman birlikte
teslim edilen lastik bant ile emniyete alın.

•

Çadırın açılmasına izin vermeden önce etrafında başka insanların,
hayvanların veya kırılabilir cisimlerin bulunmadığından emin olun.

•

Ürünün içerisinde üzerine asılmayın. Devrilebilir veya hasar görebilir.

•

Stabilite ile ilgili bilgileri dikkate alın!

Kullanım amacı
Ürün, bitki koruma amacıyla dış mekanlardaki kullanım için öngörülmüştür.
İnsanların sürekli içerisinde bulunmaları veya çocuklar için oyun çadırı olarak
kullanılmasına uygundur değildir.
Ürün özel kullanım için öngörülmüştür ve ticari amaçlı kullanım için uygun
değildir.
Çadır, fırtına veya kar gibi ağır hava koşullarında veya kum zemin üzerine
kurulmamalı ya da kullanılmamalıdır.
Çadır ve aksesuar kum üzerinde kurulması için tasarlanmamıştır.

Stabilite ile ilgili bilgiler
•

Ürünü daima düz ve eğimli olmayan bir zemin üzerine yerleştirin.

•

Çadırı doğrudan ağaçların altına kurmayın. Yıldırım çarpma tehlikesi!.

•

Çadırı, çadırın girişi rüzgarda durmayacak şekilde kurun.
Mümkünse rüzgar almayan bir yer seçin.
Çadırı her zaman birlikte teslim edilen toprak çivileri ile sabitleyin.

•

Çadırın rüzgara karşı dayanıklılığı …
(Koşul: Çadır belirtildiği gibi toprak çivileriyle sabitlenir)
… maks. rüzgar gücü 5 (Beaufort rüzgar şiddeti ölçeği = yakl. 40 km/s).
Rüzgar gücü 6 (Beaufort rüzgar şiddeti ölçeği, fırtına/kasırga uyarısı)
üzerindeki rüzgar şiddetinde çadırı sökün. Orta kuvvetteki rüzgarda içerideki rüzgar basıncının çok yüksek olmaması için açıklıkların kapanmasını
öneririz.

•

Saydam branda açık alanda tüm yıl kullanım için tasarlanmamıştır. –15 °C ve
+ 60°C arasındaki sıcaklıklara ve UV indeksinin 5 kademesine kadar güneş
ışığına dayanıklıdır. +10 °C üzerinde dış sıcaklıklardaki güneşli bahar/yaz
günlerinde çadırın içerisinde hızla +60 °C ve daha fazla sıcaklık oluşabilir.
Bu durum çadırın kendisine, aynı şekilde içerisindeki bitkilere zarar verir,
ayrıca içerisindeki kişileri ve hayvanları tehlikeye atar. Bu nedenle +10 °C
itibariyle dış sıcaklıkta rüzgarın içeri akışı sağlanabilecek şekilde kapının
açık bırakılmasını ve içerideki sıcaklığın denetlenmesini öneririz. +40 °C
iç sıcaklıktan itibaren bitki koruma çadırı artık kullanılmamalıdır.
Bu şekilde brandayı güçlü UV ışınlarına karşı korur ve aynı zamanda çadırın
ömrünü de uzatırsınız.

•

Çadır maks. 5 kg kar yüküne dayanabilir. Çadırın üzerindeki kar, yığılmadan
dolayı çadıra zarar vermesini önlemek için örn. bir süpürge ile giderilmelidir.

Parça listesi

Kurulum için gerekenler:

1x

1

1x

2

6x

3

Kurulum

1

m

Çadırı 1 saklama çantasından çıkarın.

m

Bir elinizle çadırı sıkı tutun (çadır gerilim altındadır!) –
ve diğer elinizle lastik bandı çıkarın.

m

Çadırı 1 ila 2 m önünüzde havaya atın.
Çadır açılır ve resimde gösterildiği şekilde yerde düz
bir şekilde durur.

1

2

3

4
m

Çadırı yan kenarlarını birbirinden çekerek açın ve kurun.

5

2

3

m

Çatı çubuğunu 2 birleştirin ve dıştaki
çadır tavanındaki tünele yerleştirin.

m

Cırt cırtlı bandı kapatın.

m

Çadırı birlikte teslim edilen toprak çivileriyle 3
sabitleyin. Daha fazla direnç elde etmek için toprak
çivilerini biraz eğik duracak şekilde toprağa takın.

Sökme

1

m

Kapıyı kapatın.

m

Toprak çivileri sökün.

m

Çadır çatısının geçidindeki cırt cırtlı bandı açın.
Çatı çubuğunu çıkarın ve katlayın.

m

Cırt cırtlı bandı kapatın.

2

3

m

Çadırı, yan kenarlarını bastırarak katlayın ve
yere bırakın.

m

Yerde duran çadırı bir kez daha katlayın.

A
C

B

D
4
Çadır artık düz bir şekilde yerde duruyor.
Cep büyüklüğüne çevirmek için aşağıda
açıklandığı şekilde hareket edin:
m

A

Zemin kenarı D üzerinde dizlerinizle durun
ve çadır ucunu A resimdeki gibi kendiniz
doğru çekin.

C
D
B

5

m

Çadır ucunu A dışa doğru gösterecek şekilde
yuvarlayın.

A

6

C

m

B ve C kenarları otomatik olarak halka şeklini alır. Halkalar
oluşunca gerginlik de gevşemeye başlar – doğru yoldasınız!

m

B ve C halkalarını üst üstte ve aşağı doğru bastırın.

m

Ardından B ve C halkalarını mümkün oldukça iç içe
kaydırın.

B

7

C
8

m

Tüm daireleri tutun ve çadırı lastik bant ile sabitleyin.
Lastik bant bu esnada uzun taraftan geçmelidir.

m

Çadırı ve katlanmış çubuğu, saklama çantasına yerleştirin.

m

Toprak çivilerini teslimat kapsamındaki küçük poşetin
içinde saklayın.

B

QR kodunu okutun ve bitki koruma çadırının
katlanması ile ilgili videoyu izleyin.

http://q-r.to/badp1P

Ürün numarası: 364 917
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