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Felhasználói kézkönyv Óvintézkedések 

Az iKamper termékeket úgy tervezték, hogy kényelmesebbé tegyék a szabadtéri 
tevékenységeket. A biztonságos termékek gyártásának biztosítása érdekében 
szigorú minőség-ellenőrzést és felülvizsgálatot végeznek. A szabadtéri 
tevékenységek során azonban mindig fennáll a balesetek kockázata, és mindig 
ügyeljen a biztonságára. Tisztában kell lennie azzal, hogy a termék helytelen 
használata vagyoni káron vagy személyi sérülésen túl súlyos sérülést vagy halált 
okozhat. Biztonsága bizonyos helyzetekben képességeitől és tapasztalatától függ. 
Ezért mindig ügyeljen a környezetére és az időjárási viszonyokra. Mivel a 
berendezés nem garantálja az Ön biztonságát, előzetesen ismernie kell a termék 
használatát, megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és a berendezés 
képességeinek és állóképességének határain belül kell használnia. Ha bármilyen 
kérdése van a telepítéssel vagy a használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon a 
support@ikamper.com e-mail címhez. 

Felszerelés • Vásárlás után győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megvan-e. 
• Kérjük, kövesse a megadott utasításokat, és keresse az iKamper ügyfélszolgálatát, 

ha további segítségre van szüksége. 
• Legyen óvatos a termék mozgatásakor, mivel a termék nehéz. 
• Feltétlenül viseljen védőkesztyűt és védőcipőt. 
• Ha bármilyen egészségügyi problémája van, ne próbálja meg saját maga telepíteni 

a terméket. 
• Előfordulhat, hogy egyes járművek tetőcsomagtartója nem alkalmas tetősátrak 

felszerelésére. 
• Kérjük, alaposan ismerkedjen meg a rögzítési módszerrel, amikor egyedül végzi. 

(Lásd a 10–13. oldalt, vagy látogasson el a webhelyre a videofelvételes 
szereléshez.) 

• Ha további kérdése van a telepítéssel kapcsolatban, forduljon értékesítési 
képviselőjéhez. 

Vezetés • A jármű vezetése előtt ellenőrizze, hogy a sátor biztonságosan van-e felszerelve. 
Balesetek és/vagy károk keletkezhetnek, ha a rögzítőkonzolok nincsenek rögzítve. 

• Vezetés előtt győződjön meg arról, hogy a kemény burkolat teljesen be van 
csukva és a reteszek rögzítve vannak. 

• A legnagyobb ajánlott sebesség 70 mérföld/h (110 km/h). 
• A jármű sebessége változhat a vezetési körülményektől, például úttípustól, az út 

állapotától, az időjárástól (szél, eső) és a sebességkorlátozásoktól függően. 
• Súlyos időjárási körülmények között (hurrikán, heves esőzés, nagy havazás stb.) a 

lehető legnagyobb mértékben óvakodjék, hogy használja a terméket. 
• Ügyeljen arra, hogy lassítsa járművét, ha egyenetlen úton vagy 

sebességkorlátozók felett halad. 
• Gyenge tetőcsomagtartóval rendelkező járművek esetében különös gondosságra 

van szükség, mivel a tetőcsomagtartó vezetés közben eltörhet. 
• Ha a sátor felszerelése után alacsony függőleges hellyel rendelkező területre lép 

be, különös gondot kell fordítania a jármű vezetésére, mert a sátor károsodhat. 
• Ne vezesse a járművet nyitott sátorral. 

Telepítés •Felhívjuk figyelmét, hogy a termék túlzott erőltetése telepítés közben 
károsodást okozhat. 

• A sérült termékek használata balesethez vezethet. Lépjen kapcsolatba az 
iKamper szervizzel, ha úgy gondolja, hogy terméke sérült. 

• A sátor használatakor a létra támaszként szolgál. Ezért az ügyfélnek 
ellenőriznie kell a létra egyes lépcsőinek zárjait, és a bizonyosodjék meg, 
hogy létra stabil. Ha a zárak hibásak vagy a létra instabil, amikor egy 
személy felmászik, az károsíthatja a terméket vagy fizikai sérülést 
okozhat. 

• A talaj, amelyen a sátor fel van szerelve, legyen sík és tiszta, és a 
következő körülményeket el kell kerülni: csúszós helyek, ahol a létra 
elmozdulásának veszélye fenyeget, például sziklák, homok, sár, kavics 
vagy sarkos felületek. 

Használat • Ne hagyja gyermekeit egyedül a sátorban. 
• Vigyázzon, nehogy leessen a létráról. 
• A létra lépcsői csúszósak lehetnek eső, sár, piszok és/vagy jég miatt. 
• Soha ne használjon gyúlékony anyagot a sátorban. 
• Ne állítsa fel a sátrat tábortűz vagy tűzrakó-hely közelében. A parázs 

nagy valószínűséggel lyukakat okoz a szövetben, ami tüzet vagy 
termékkárosodást okozhat. 

• A sátor anyagának összetétele pamut keverékből áll, és az eső 
mennyiségétől vagy az esőnek kitett időtől függően befolyásolhatja a 
szövet egyes részeinek nedvessége. Ez nem termékhiba, és természetes 
jelenség a poli-pamut sátor jellemzői miatt. (További információkért 
kérjük, olvassa el a varratok tömítéséhez mellékelt dokumentumot.) 

• Biztonsági okokból a sátrakat nem szabad 23 mérföld/h (10m/sec, 20 
knot) sebességet meghaladó erős szél esetén használni. 

• Kérjük, tartózkodjon rossz időjárási viszonyoktól (hurrikánok, heves 
esőzések, viharok, nagy havazás stb.). 

Karbantartás • Ügyeljen arra, hogy a sátort teljesen szárazon tartsa. 
• A polipamut vászon felépítése miatt ritka esetekben előfordulhat, hogy 

erős esőzés és szél esetén a varratok körül enyhe szivárgást 
tapasztalhat. 

• Hosszú távú nedves körülmények között történő tárolás gombát, szagot 
és elszíneződést okozhat, ami lerövidítheti a termék élettartamát. 

• A polipamut vászon felépítése miatt ritka esetekben előfordulhat, hogy 
erős esőzés és szél esetén a varratok körül enyhe szivárgást 
tapasztalhat. 

• Ügyeljen arra, hogy távolítson el minden szennyeződést vagy idegen 
anyagot, mert ezek károsíthatják a terméket. 

Kemény burkolat • Ha a kemény burkolat hosszabb ideig ki van téve a külső 
tényezőknek: por, hó, eső, harmat stb. ásványi lerakódások léphetnek 
fel a kemény felületen, ami a fényezés elhasználódását eredményezi. A 
viaszbevonat kéthavonta történő alkalmazása segít megelőzni ezt. 

• Ne hagyja esőben, és ne engedje, hogy a hó megolvadjon a kemény 
burkolaton. 

• Ha a kemény burkolatot hosszú ideig ki kell tenni időjárási tényezőknek, 
használjon UV védőburkolatot. 



 

  

Felhasználói kézkönyv Műszaki adatok 

Alkatrészek Műszaki 
jellemzők 

Sátor Létra 

„A” típusú feszítő rúd 

„B” típusú feszítő rúd 

Rögzítő konzol 

Imbuszkulcs 

Feszítő rúd huzata 

Rall (gyűjtő) sapka 

• Súly 163 font, 74 kg 
• Kapacitás 900 font, 408 kg 
• Létra kapacitás 300 font, 150 kg 
• Sebességhatár 110 km/h 
• Szélértékelés 10 m/s 
• Kemény burok Kétrétegű FRP 
• Esővédő Poly 150D PU rbevonat 
• Belső sátor 300 g/m2 Poly gyapot vászon 65/35 
• Sátoralj méhsejtes alumínium 
 
 
* Az egyéni termékek jelenlegi méretei változhatnak. 

 

Imbuszkulcs 



 

  

Felhasználói kézkönyv Műszaki adatok 

Alkatrészek Műszaki 
jellemzők 

Sátor Létra 

„A” típusú feszítő rúd 

„B” típusú feszítő rúd 

Rögzítő konzol 

Imbuszkulcs 

Feszítő rúd huzata 

Rall (gyűjtő) sapka 

• Súly 123 font, 56 kg 
• Kapacitás 900 font, 408 kg 
• Létra kapacitás 300 font, 150 kg 
• Sebességhatár 110 km/h 
• Szélértékelés 10 m/s 
• Kemény burok Kétrétegű FRP 
• Esővédő Poly 150D PU rbevonat 
• Belső sátor 300 g/m2 Poly gyapot vászon 65/35 
• Sátoralj méhsejtes alumínium 
 
 
* Az egyéni termékek jelenlegi méretei változhatnak. 

 

Imbuszkulcs 



 

  

Felhasználói kézkönyv Felszerelés 

• A Skycamp sátor felszereléséhez a járműnek tetőcsomagtartóval vagy 
keresztlécekkel kell rendelkeznie. (Csomag nem tartalmazza) 

• Ellenőrizze a tetőcsomagtartó vagy a keresztlécek teherbírását. 
- A Skycamp súlya: 163 font, 74 kg 
- A Skycamp Mini súlya: 123 font, 56 kg 

• A terméket biztonságosan a megfelelő helyre kell felszerelni. 
• Kérjük, kövesse a megadott utasításokat, és ha további segítségre van szüksége, 

keresse fel az iKamper ügyfélszolgálatát. 
• A külső behatások miatt a csavarok meglazulhatnak. 
 

Áttekintés 

 

Kemény héj 
 
 
Záró retesz 
 
 
 
 
 
 
 
Kitekintő ablak 
 
 
Kemény héj 
Ablak előtető 
Oldalsó ablak 
 

Belső sátor 
Fő panel 
Esőterelő 
 
 
Hosszabbító panel 
Feszítő rúd 
Ajtó 
Ajtó előtető 
 



 

  

Felhasználói kézkönyv 

A Skycamp telepítése előtt állítsa be a tetőcsomagtartó vagy keresztlécek 
közötti távolságot. 
 
Ügyeljen arra, hogy a tetőcsomagtartó vagy a keresztlécek biztonságosan 
legyenek rögzítve. 

 

Keresztléc 
beállítása 
(Nem  
tartalmazza)) 

A Skycamp 
felszerelése 

 

Emelje fel függőlegesen a kemény héj legalább 4 pontját. 
(Ha nincs speciális felszerelése, például lift, akkor több felnőttel 
dolgozzon együtt.) 
Győződjön meg arról, hogy a Skycamp középen helyezkedik el. 
Figyelem: Vigyázzon, ne nyomja meg a kemény burkot, amikor a 
felvonót használja. 



 

  

Felhasználói kézkönyv 

A rögzítő 
konzolok 
telepítése 

Helyezze a konzolt a padlópanel alján található sínbe (ügyeljen arra, hogy a 
konzolok milyen irányba néznek.) 

Helyezze be a csavart a konzolok közé, és húzza meg kézzel. 

Használjon imbuszkulcsot a csavar biztonságos rögzítéséhez. 

Helyezze be a síndugót. 



 

  

Felhasználói kézkönyv 

• Első használat előtt hagyja a sátrat megfelelő mértékben szellőzni. 
• Ne állítsa a létrát egyenetlen talajra, sziklákra, homokra vagy sárra. 
• A létra támaszként szolgál a Skycamp bővítőpanelje számára. 
• Mielőtt fellépne a létrára, mindig győződjön meg arról, hogy a létra a 

földbe van-e állítva, és minden lépés biztonságos-e. 
• A létra véletlen behajlása súlyos sérüléseket vagy a termék károsodását 

okozhatja. 
• Ha a terep nem teszi lehetővé, hogy a létra stabil, egyenletes talppal 

rendelkezzék, vigye a járművet egy másik helyre. 
• Mindig két kézzel fogja meg a létra oldalait. 
• Egyszerre csak egy lépést tegyen. 
• Vigyázzon, nehogy leessen a létráról. 
• Vigyázzon, nehogy megsérüljön a feszítő rúd rugalmassága. 
• A részletes telepítési utasításokat a videóban találja. 

www.ikamper.com/pages/instructions 
 

Használat 

Kemény 
burkolat 
kinyitása 

 

A kulccsal lazítsa meg a kemény burkolat zárját. 

Tolja fel a kemény burkolatot. A gázrugók lehetővé 
teszik önálló kinyitását. 
Távolítsa el a létra fedelét. 
 



 

  

Felhasználói kézkönyv 

Panel 
kinyújtása 

 

A létra 
beállítása 

 

Húzza maga felé a létrát, hagyva, hogy teljesen kinyúljon. 
Amikor a létra teljesen kinyúlik, az egyes lépcsők automatikusan 
reteszelődnek. 
Nyomja le a létrát, mivel karként működik és leengedi a 
hosszabbító padlóját. 
 

A főpanelnek (padló) és a nyújtópanelnek vízszintesnek kell lennie, a 
két panel között kis helyet kell hagyni (a nyújtópanelt kissé 
magasabbra kell emelni, mint a főpanelt). 
 

A létra tengelye és a talajszint közötti ideális szög körülbelül 70 fok. 
 

A létra magasságát úgy lehet beállítani, hogy mindkét kezével 
megnyomja a lépcsők bal és jobb oldalán található csúszó gombot. 
 

A létra magasságának beállításakor győződjön meg arról, hogy egy 
„kattanással” biztonságosan rögzítve van-e. 
 



Felhasználói kézkönyv 

Ernyő 
felállítása 

 

Matrac 
beállítása és 
opciói 

Skycamp: A 6 feszítő rúd közül 2 hosszabb és a bejáratnál használatos. 
Skycamp Mini: A 6 feszítő rúd közül 2 rövidebb, és a a bejáratnál 
használatos. 
 
Helyezze át a feszítő rudat átlósan a létrát a hosszabbító panelhez 
csatlakoztató tartóba. A feszítő rudat óvatosan kell behelyezni, amíg egy 
kattanást nem hall. 
 
Helyezze a feszítő rúd horgát az esőterelő sarkában lévő fém 
tömítőgyűrűbe. 
 
Csatlakoztassa az esőterelő hurkait a hosszabbító panel alatti horoghoz. 
 

Húzza meg a hosszabbító panel matracát annak helyzete 
beállításához. 
Helyezzen gázrugókat a széljárta helyzetekre. (a termék 
tartalmazza) 
Skycamp: A 6 feszítő rúd közül 4 rövidebb, és az ablak 
előtetőkhöz használják. 
Skycamp Mini: A 6 feszítő rúd közül 4 hosszabb, és az ablak 
előtetőkhöz használják. 



Felhasználói kézkönyv 

A matrac & 
feszítő rudak 
visszahelye-
zése 

 

A létra 
és panel 
összecsukása 
 

• Ügyeljen arra, hogy ne maradjon semmilyen tárgy a sátorban. 
• Hajtsa össze a sátrat, miután hagyta teljesen megszáradni. 
• Vigyázzon, ne csípje be az ujjait a létra behajtásakor. 
• Ügyeljen arra, hogy létraburkolatot használjon a kitekintő vinil –ablak 

elszíneződésének elkerülése érdekében, és a sátrat tartsa tisztán. 
• Részletes útmutatásért nézze meg a videót. 

www.ikamper.com/pages/instructions 
 

Hajtsa a létrát fentről lefelé. 
 

Emelje meg a létrát a hosszabbító panel összehajtásához. 
 

Helyezze vissza a létra fedelét. 
 

Lebontás 

Helyezze a hosszabbító panel matracát a fő panel matracára. 
 

Távolítsa el a beépített feszítő rudakat. 
 

Csukja be a nyitott ablak cipzárját, de hagyja kissé nyitva, hogy a 
levegő a sátor összehajtásakor kiürüljön. 
 



Felhasználói kézkönyv 

Zárja le a kemény burkolatot a 3 heveder meghúzásával. 
 

Zárás előtt ellenőrizze, hogy a sátor anyaga be van-e dugva a 
Skycampba elöl, hátul és oldalán. 
 

Húzza le a kemény burkolatot, és erősen rögzítse a zárakat. 
 

Vezetés előtt győződjön meg arról, hogy mindkét retesz 
biztonságosan rögzítve van. 
 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az iKamper terméket. Ezt 
szigorú minőségellenőrzéssel és ellenőrzéssel gyártják, és két év 
garanciaidőt vállalunk rá. 
 
A vásárlás napjától számított 2 éven keresztül az iKamper 
megjavítja vagy kicseréli (választásunk szerint) a hibás 
alkatrészeket az ügyfél költsége nélkül, ha normál használat 
során teljesítmény vagy funkcionális hibák miatt javításra 
szorulnak. 
Normál kopás vagy kozmetikai hibák, amelyek a használat 
következtében jelentkeznek. 
Esztétikai változások, amelyek nem befolyásolják a tetősátrak 
általános működését. (szövet elszíneződése, vinil ablakok 
elszíneződése stb.) 
• Ha a terméket önkényesen javítja vagy módosítja az ügyfél. 
• A gondatlan tárolás és használat okozta károk. 
• A kemény burkolat elszíneződése az UV-kitettség vagy a nem 

megfelelő karbantartás miatt. 

 

Kemény-
burkolat 
bezárása 

2 év 
garancia 

 

Garancia 

Kivételek 

 



 

 

Felhasználói kézkönyv 

 iKamper hivatalos Dealerek 
Az iKamper termékek közvetlenül a weboldalunkon és a bővülő 
partnerlistánkon érhetők el. Kérjük, ellenőrizze az Önhöz legközelebb 
eső helyet, hogy személyesen láthassa az iKamper termékeket, szakmai 
valamint telepítési tanácsokat kapjon. Ügyeljen, hogy előre hívjon, 
mivel minden helyen nincs feltüntetve minden iKamper modell. 
 
www.ikamper.com/pages/locations 
 


