SKYCAMP
Használati útmutató

Használati útmutató
További útmutatásért és bemutató videókért kérjük, látogassa meg az alábbi weboldalt:
https://ikamper.hu/pages/szerelesi-utmutatok

A SKYCAMP SÁTOR JÁRMŰRE TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE

FIGYELEM!
• Amennyiben Önnek bármilyen hát-, térd- vagy egyéb egészségügyi problémája van, NE
próbálkozzon a Skycamp sátor járműre történő felszerelésével.
• A járműnek rendelkeznie KELL felszerelt tetősínnel vagy keresztrúddal a Skycamp sátor
felszerelésének érdekében.
• A keresztrudak dinamikus súlykapacitása minimum 75 kg KELL legyen, és minimum
76cm távolság KELL legyen köztük.
• Amennyiben Ön bizonytalan a felszerelési folyamatot illetően, vagy bármilyen kérdése
van, vegye fel a kapcsolatot egy iKamper képviselővel az webshop@impar.ro e-mail
címen.

A Skycamp sátrat a legkönnyebben a jármű oldalánál állva lehet felszerelni, nem pedig az
elejénél vagy a hátuljánál.
1. Két embernek kell állnia a Skycamp sátor előtt, két embernek pedig mögötte.
2. Fogja meg a Skycamp alján található panelt, és emelje csípőmagasságba.
3. Emelje fel a Skycamp sátrat vállmagasságba, majd a feje fölé.
4. Óvatosan csúsztassa a Skycamp sátrat a keresztrudakra.
5. Győződjön meg róla, hogy a Skycamp középen helyezkedik el.

A RÖGZÍTŐ ELEMEK FELSZERELÉSE

FONTOS: A SKYCAMP SÁTOR JÁRMŰRE TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE KÖZBEN GYŐZŐDJÖN
MEG RÓLA, HOGY MINDEN RÖGZÍTŐ ELEM BIZTONSÁGOSAN RÖGZÜLT. ENNEK
ELMULASZTÁSA KÁRRAL, SÉRÜLÉSSEL VAGY AKÁR HALÁLESETTEL IS JÁRHAT.

MEGJEGYZÉS: használjon kenőolajat a csavarok és anyacsavarok esetén, mielőtt
meghúzná azokat, így csökkentheti a csavarmenetek sérülésének kockázatát. 3

1. Fogja meg a felső [B] rögzítő elemet (a négyszögletű lyukakkal) és illesszen be 2 [C]
csavart a keresztrúdjai szélességének megfelelően.
2. Illessze a felső [B] rögzítő elemet a két csavarral a Skycamp sátor alatt található sínbe:

3. Egy személy emelje meg a Skycamp sátrat, míg egy másik csúsztassa be az elemet a
keresztrúd fölé úgy, hogy egy-egy csavar legyen a keresztrúd mindkét oldalán.

4. Fogja meg az alsó [A] rögzítő elemet (a kerek lyukakkal) és illessze be a keresztrúd alá
úgy, hogy a csavarok keresztülmenjenek rajta.
5. Rögzítsen egy-egy [D] anyacsavart mindegyik [C] csavarhoz, majd húzza meg egy 13
mm-es csavarkulccsal.

FONTOS: használjon kenőolajat a csavarok és anyacsavarok esetén, mielőtt meghúzná
azokat, így csökkentheti a csavarmenetek sérülésének kockázatát.
6. Húzza meg az anyacsavarokat, amíg az alsó [A] rögzítő elem enyhén kezd meghajlani.
Miután már elkezdett meghajlani, NE húzza tovább, mivel ha tovább húzza a
szükségesnél, a jövőben sokkal nehezebb lesz ismét felszerelni. Lásd az alábbi képet:

7. Ismételje meg az eljárást a fennmaradó 3 rögzítő elem esetén is.
MEGJEGYZÉS: Egy kis távolság megtétele után ellenőrizze, hogy a Skycamp sátor
biztonságosan rögzült, majd rendszeres időközönként ellenőrizze újra. Húzza meg a
rögzítő elemeket, amikor csak szükséges.

A KEMÉNY DOBOZ FELNYITÁSA

1. Zárja ki a kemény doboz zárát (vagy oldja ki a szíjakat) és húzza lefele a fémdobozt a
heveder, szíj kioldásának érdekében.

2. Egyik kezével nyomja felfele a kemény dobozt. A gázrugóknak köszönhetően magától
felnyílik.

3. Amint a tető teljesen felnyílt, nyúljon fel és fogja meg a létra alját.

4. Húzza a létrát maga felé és hagyja teljesen lenyílni. (MEGJEGYZÉS: amikor első
alkalommal használja a Skycamp sátrat, először ki kell oldania a velcro szíjat a létrán).

5. Nyomja lefele a létrát, mivel az egy fogantyúként működik, és leengedi a
padlóbővítményt.

6. A padlóbővítmény leengedése után biztonságosan állítsa fel a létrát.

A LÉTRA FELÁLLÍTÁSA

FIGYELEM: A létra megfelelő biztosításának elmulasztása kárt és súlyos sérülést is
okozhat. Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt megpróbálja használni a
létrát.

A létra a Skycamp sátor panelbővítményének támaszaként szolgál. Mindig győződjön meg
róla, hogy a létrát jól rögzítette a talajon, illetve hogy annak minden foka biztonságosan
rögzült, mielőtt felmászik rá.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a létra alja egyenletes, kemény talajon van:
Abban az esetben, ha a terület nem teszi lehetővé, hogy a létrát egy stabil, egyenletes
alapra helyezze, menjen máshova a járművével. NE állítsa fel a létrát egyenetlen talajon,
illetve sziklán, homokban vagy sárban.

• Állítsa a létrát kb. 70⁰-os szögbe, ahogyan az alábbi képen is látható, és győződjön meg
róla, hogy az megfelelően és biztonságosan rögzült a talajon.
• A létrának támasztékul kell szolgálnia a panelbővítmény, valamint a sátor lakói számára.
A fő panel (padló) és a panelbővítmény vízszintesen kell elhelyezkedjen, egy kis réssel a
két panel között (a panelbővítményt kissé magasabbra kell emelni, mint a fő panelt).

• HELYES felállítás:

• HELYTELEN felállítások:

A létrát nem szabad túlságosan kihúzni, mivel így nem nyújt elegendő támaszt, és
túlságosan függőleges pozícióba sem szabad állítani.

A létra biztonságos felállítását követően kérjük, kövesse az alábbi utasításokat, amikor fel, illetve lemászik a létrán:
• Mindig mindkét kezével fogja a létra mindkét oldalát.
• Egyszerre csak egy fokot lépjen.
• SOHA ne lépjen a felső 2 fokra, amikor le-, illetve felmászik a létrán.

A PONYVA FELHÚZÁSA

A ponyvát a két acélrúd segítségével lehet felhúzni, amelyek a Skycamp sátorral együtt
érkeztek:

Másszon fel a létra közepéig, fogjon meg egy rudat és az egyenes végét illessze be a létra
tetején található lyukak egyikébe (a lenti képen látható). Óvatosan illessze be a rudat,
amíg hall egy kattanást, és a felső végén található horog lefele néz.

2. Egyik kezével tartsa a rudat, a másikkal pedig fogja meg a ponyva sarkát és illessze be a
rúdon található lefele néző horgot a fémkarikába.

3. Ismételje meg a folyamatot a ponyva másik oldala esetén is.

A KEMÉNY DOBOZ ÖSSZECSUKÁSA

FIGYELEM: A Skycamp sátor összecsukása előtt ki KELL oldania a panelek alatt rögzített
gumiköteleket. Amennyiben nem oldja ki a gumiköteleket, azok megfeszítik a sátrat és
elszakadhat az anyag.
1. Húzza vissza a létrát a felső fokoknál kezdve. Győződjön meg róla, hogy a
hüvelykujjaival megnyomja a kioldó gombokat, és figyeljen oda, hogy ne csípje be
az ujjait a fokok közé.
2. A létra segítségével nyomja fel a panelbővítményt, majd nyomja be a Skycamp
sátorba:

3. Nyújtsa fel a karját, amíg eléri a Skycamp sátrat és meg tudja fogni a doboz
tetejéhez rögzített fekete nylon szíjat. Húzza lefele a szíjat, hogy lecsukja a kemény
dobozt:

4. A fölösleges anyagot tűrje be a Skycamp sátorba elöl, hátul és oldalt:

5. Húzza lefele a kemény dobozt, majd biztonságosan rögzítse a zárakat (vagy a
szíjakat). Győződjön meg róla, hogy a szíj szoros, megigazítva (megcsavarva) az
alsó, U alakú elemet.

MEGJEGYZÉS:
• A rögzítő szíjak lecsukva tartják a Skycamp sátrat és garantálják, hogy nem fog
kinyílni vezetés közben. Vezetés előtt MINDIG győződjön meg róla, hogy a kemény
doboz teljesen le van zárva, a szíjak pedig biztonságosan rögzítve vannak.

• Ha nehézségei támadnak a Skycamp sátor összecsukását illetően, az a sátorban
maradt túl sok ágynemű miatt lehet. Ebben az esetben vegyen ki néhány ágyneműt,
és próbálkozzon újra.
• A sebességhatár: a Skycamp sátorral a járművén az ajánlott sebességhatár 70 mph
(110 km/h). A vezetési sebességet mindig a vezetési feltételekhez kell igazítani, mint
például az út típusa és minősége, az időjárás (szél, eső), valamint az alkalmazandó
sebességkorlátozások. Vezessen lassan, ha fekvőrendőrök vannak, vagy ha egyenetlen
az út.

A jelen útmutatóban található képek csak bemutató jellegűek és eltérhetnek az
aktuális terméktől.

www.ikamper.hu

