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Tips og gode råd om Kampa produkter.
Fortæl alle der køber et Kampa telt, at når de pumper det op første gang,
så tjek alle koblinger i tag og front om de er strammet til.
Skulle der være et telt som taber luft, så pump telte helt op, tjek om
koblinger i tag og front er strammet til, evt. skille dem ad og se om
slangen sidder helt til. Hvis det stadig taber luft så luk alle ventiler i taget
og pump det op igen, så ville man kunne se hvilken slange der taber luft,
der kan man så skille alle samlinger ad, tjek om de ser ok ud, samle dem
igen, og hjælper det så ikke, så er det slangen der er defekt.
Gummipakningen der sider i indblæsning ventilen kan blive tør, der kan
man skrue den af og fugte den lidt og skrue den på igen, så skulle det
problem være løst. Det er det samme i iglo teltene.
Vinduer på Kampa telte er svære at få til at blive helt klare, det er ikke en
reklamation sådan er de bare - beklager.
Der vil være kondens i et Kampa telt, da det er lavet af polyester og det er
ikke et åndbart materiale. Man kan undgå kondens lidt ved at sørge for en
masse udluftning. Læg en tæt presenning på jorden, hvis man bruger
opvarmning såsom gasvarmer, petroleums varmer, stearinlys vil der
komme mere kondens. Der er mange der siger det er værre med kondens
når det regner og det kan sagtes være rigtigt, når regn og varme mødes,
så giver det mere kondens, der er ikke noget vi kan gøre ved det, det er
ikke en reklamation.
Det er meget vigtigt i husker at fortælle kunder, at de skal huske at pløkke
de to ringe i højre og venstre side af teltet - de sider ca. 40 cm fra hjørnet

Kanalerne skal trækkes ud så de er på linje med pløkken inde ved vognen
og pløkken ved hjørne stang de skal pløkkes som 5 og 6
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