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Mutlaka okuyun!

 Kurulum talimatları
   

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

UV koruması:  30+ (UV standart 801 uyarınca kontrol edilmiştir)

Ölçüler:   yakl. 225 x 160 x 70 cm (UxGxY)

Ağırlık:   yakl. 1250 g

Paket ölçüsü:  yakl. 56 cm x 21 cm x 21 cm (UxGxY)

Malzeme:   Polyester, PU kaplamalı, Cam fiber çerçeve

Teslimat kapsamı:

• 1 Plaj kabuğu

• 2 Cam fiber cubuğu

• 9 Toprak çivisi

• 2 Gergi ipi

•  1 Saklama çantası

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:   
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün numarası: 381 606
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Parça listesi 

Kurulum için gerekenler:

Resimsiz saklama çantası
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Cam fiber çubuklarını hazırlama
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Değerli Müşterimiz!
Yalnızca birkaç işlemle plaj kabuğunuzu kurabilir ve sökebilirsiniz.

Plaj kabuğu gölge yapar, rüzgardan korur ve 30+ seviyesinde UV koruması ile 
donanmıştır.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.  
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Bu ürünle bir çok güzel plaj günleri dileriz.

Tchibo Ekibiniz

Kullanım amacı 
Plaj kabuğu, güneş ve rüzgara karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.  
Çadır, özel amaçlı kullanım için tasarlanmıştır ve profesyonel veya ticari kulla
nımlar için uygun değildir.  
Çadır, fırtına veya kar gibi ağır hava koşullarında veya kum zemin üzerine 
 kurulmamalı ya da kullanılmamalıdır.  

Yalnızca izin verilen yerlerde çadır kurun.

 
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!

• Özellikle küçük çocukları gergi iplerinden uzak tutun.  
İpe dolanıp boğulma tehlikesi vardır!

• Toprak çivilerini ve cam fiber çubuklarını çocuklardan uzak tutun. 
 Yaralanma tehlikesi bulunmaktadır!

Yangın / Şimşekten kaynaklanan TEHLİKE

• Çadırın yanıcı malzemeden meydana geldiğini unutmayın: 
– Ürünün yakınlarına pişirme veya ısıtma cihazları koymayın. 
– Ürünün yakınlarında açık ateş, örneğin gazyağı lambası veya mum   
 kullanmayın. 
– Plaj kabuğunda sigara içmeyin.

• Fırtına geliyorsa, çadırı fırtına başlamadan önce sökün.

• Çadırı fırtına esnasında kurmayın veya sökmeyin.  
Fırtına çıkarsa çadırdan çıkın ve altında durabileceğiniz uygun bir yer 
 arayın.

• Tabanın veya tavanın ve arka duvarın yakınına sıcak cihazlar veya nesneler 
koymayın.

• Çıkışları kapatmayın.

• Çadırın içindeki etiketin üzerinde yer alan uyarıları da dikkate alın: 
  Uyarı, plaj kabuğunun içinde veya 
yakınında açık ateş kullanmayın! 
Uyarı, plaj kabuğu içerisinde insan
lar olduğu sürece tamamen kapatıl
mamalıdır! 
 

Yaralanma UYARISI

• Gergi ipi ve toprak çivileri nedeniyle takılıp düşme tehlikesi söz konusudur. 
Çocukları da bu konuda uyarın.

• Cam fiber çubuklarını kullanırken, kendinizin ve başkaların yaralanmama
sına dikkat edin. Cam fiber çubuklarını özellikle gözlerden uzak tutun!

DİKKAT – Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi! 

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

•  Kurulum sırasında, zemin üzerinde sivri nesnelerin, örn. taşların veya 
 dalların bulunmamasına dikkat edin. Bunlar tente bezine zarar verebilir.

• Çadırı kurarken kaplamasına zarar vermemek için çadırın üzerine basma
yın.

Kurulum ile ilgili bilgiler
Kurulum yerinin seçimi

• Plaj kabuğunu her zaman düz, eğimli olmayan zeminler üzerine kurun; 
 zeminde çukurlardan kaçının. Çadırın tabanına hasar verebilecek cisimleri 
kaldırın, örneğin dallar, sivri taşlar vb.

• Plaj kabuğunu, açık tarafı rüzgarda durmayacak şekilde kurun.  
Mümkünse rüzgar almayan bir yer seçin. Çadırı her zaman birlikte teslim 
edilen toprak çivileri ile sabitleyin.

• Çadırı doğrudan ağaçların altına kurmayın. Yıldırım çarpma tehlikesi!

Kurma ve sökme ile ilgili öneriler

• Toprak çivilerini daha sabit durmaları için, biraz eğik duracak şekilde 
 toprağa takın.

•  Çadırı önceden deneme amaçlı bir kere kurun, örneğin bahçede veya 
 yakınlarınızdaki bir parkta. Böylece çadırın nasıl kurulduğunu öğrenebilir 
ve tüm gerekli parçaların mevcut olduğunu kontrol edebilirsiniz.

• Mümkünse gideceğiniz yerin yerel koşulları hakkında bilgi edinin. Kumlu 
veya taşlı zeminler için özel toprak çiviler kullanmanız veya çok rüzgarlı 
yerlerle çadırı daha fazla gergi ipi ile emniyete almanız önerilir.

•  Plaj kabuğunu sökmeden önce lekelerin veya küfün oluşmaması için 
 tamamen kurumasını bekleyin.  
Çadırı ıslak veya nemli sökmeniz gerekirse, kuruması için en kısa sürede 
tekrar kurun.

Bakım
• Çadırı, çantasına koyup depolamadan önce tüm parçaları iyice temizleyin. 

Çadır bezini kuru bir şekilde fırçalayın. Gerekirse nemli bir bezle de sile
bilirsiniz. Zor çıkan lekelerin temizlenmesinde, piyasada standart olarak 
 sunulan çadır bakım malzemeleri kullanın. 

• Temizlemek için aşındırıcı maddeler veya sert fırçalar vb. kullanmayın. 
Çadır, çamaşır makinesinde yıkanamaz ve kimyasal maddelerle temizlen
memelidir.

• Çadırı düzenli olarak hasar ve sızıntı bakımından kontrol edin. Yırtılan 
 yerleri ve delikleri, uzman mağazalarda bulunan malzemelerle en iyi 
 şekilde onarabilirsiniz. 

• Çadırı saklama çantası içerisinde kuru, serin, don olmayan ve iyi havalan
dırılan bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına veya ısıtıcı cihazların 
 sıcaklığına maruz bırakmayın.

• Hava şartları ve güneş ışıkları, zamanla çadırın malzemesinin eskimesine 
neden olur. Bu da renklerin değişmesine ve zamanla malzemelerin eskime
sine neden olabilir. Bu nedenle çadırınızı kullanmadığınızda korunmuş bir 
halde saklayın.


