
وت سوت پوشیدن نکته در خصوص 7
محافظی هستند که در به يهالباسهاسوتوت 

در معرض که بدن حرارت کاهشحداقل رساندن 
کاهش علت . کنند است کمک میقرارگرفتهآن 

حرارتی قابلیت هدایت سریع دماي بدن در آب  
. این قابلیت اب در استبه نسبت هوا بیشتر آب 

ر از هوا می باشد.برابر بیشت20حدود 

اگر آبی هم سوت باید از عبور آب به درون خود تا سر حد امکان جلوگیري کنند. وت فراهم کردن پوشش حرارتی الزم منظوربه
کاهش پوشش کل بدن تماس زیاد آب با بدن را به علتو وت سوت شودیمدرون وت سوت وارد شود با حرارت بدن گرم 

از جراحات سطحی بدن هاسوتوت شوند. همچنین گوناگون ساخته میيهاضخامتبا نئوپرنموماً از عهاسوت. وت دهندیم
.نمایندجلوگیري می

نیدر ابیشتر باشد پوشیدن آن سخت و کمی مشکل است و اگر دقت الزم یا به قول معروف میل آن ضخامت وت سوت هرچقدر
نکته 7در اینجا به فشار در هنگام پوشیدن شود . براثردست و پا تن انگشتان باعث پارگی وت سوت و یا شکستواندیمکار نشود 

میکنیمبراي راحتی شما در پوشیدن وت سوت اشاره 

استفاده از جوراب غواصی-1
وت از پوشیدن و قبلکردههیتهغواصی را يهاجورابانواعدیتوانیمپوشیدن وت سوت با استفاده از جوراب غواصی راحت است 

و پوشیدن آن نیز کمی آسان شود.فشار آسیبی وارد نشودبراثربه پا کنید تا به انگشتان پاي شما آن راسوت 

سفارشی کردن وت سوت-2
وت در اکثرشود . آسان پوشیدن وت سوت با باز کردن زیپ شودیمباعث وت سوت نصب زیپ در مچ دست و مچ پا 

معتبر به صورت با مراجعه به یک فروشگاه تجهیزات غواصی دیتوانیمجود دارد . همچنین شما ضخامت باال این زیپ ويهاسوت
زیپ نصب کنید.وت سوت خود سفارشی و اختصاصی براي

ارتقاء وت سوت-3
وت یک وت سوت جدید تهیه کنید . شودیمو یا وت سوت شما بسیار قدیمی است . توصیه دیاشدهاگر شما دچار افزایش وزن 

هیه یک وت سوت جدید باعث زیبایی ظاهري همچنین تشودیمباعث اصطکاك کمتر ترنرمداخلی يهاهیالجدید با يهاسوت
شودیمقدیمی يهاسوتشما در غواصی و کم کردن مشکالت پوشیدن وت 

استفاده از کیسه پالستیکی-4
درون وت سوت فرو رود . یراحتبهپاي شما شودیمت باعث قرار دادن یک کیسه پالستیکی دور مچ پا و بعد پوشیدن وت سو

انجام دهید . دیتوانیمهادسترا براي پوشیدن کارنیهم. شودیمباعث اصطکاك کمتر و لیز خوردن بهتر کیسه پالستیکی 
را جدا کنید هاسهیکفقط فراموش نکنید بعد از پوشیدن آن 



استفاده از آب -5
یک شیرجه درون آب زده و یا در رختکن یک دوش ساده براي خیس شدن بدن دیتوانیمزه سرد نیست بیش از انداآباگر 

. شودیمآن راحتدنیپوشنرم شدن وت سوت و بگیرید و یا با یک شلنگ درون وت سوت خود را خیس کنید . آب باعث 

از دوستانکمک -6
در باال کشیدن وت سوت در قسمت تواندیمشما انک کند . دوستاز دوست خود تقاضا کنید در پوشیدن وت سوت به شما کم

و حتی بستن زیپ به شما کمک کند. سرشانهران و پشت کمر و 

مناسبانتخاب وت سوت -7
هاسوتوت مارك داخلی روي يزبندیسابه تن کنید . به خود را سعی کنید در انتخاب وت سوت دقت کرده و سایز مناسب

بهترین کار پوشیدن وت سوت و مشاهده آن بر روي بدن شماست .چون فیزیک افراد با هم متفاوت است نید اطمینان حاصل نک
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