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* Acest produs poate fi schimbat fără notificare pentru îmbunătățirea performanței și 
poate diferi ușor de conținutul și imaginile din manualul de utilizare. 
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Precauții 

Produsele iKamper sunt concepute pentru a face activitățile în aer liber mai 
convenabile. Controlul și inspecția strictă a calității sunt efectuate pentru a 
asigura producția de produse sigure. Cu toate acestea, există întotdeauna riscul 
de accidente în timpul activităților în aer liber și trebuie să aveți întotdeauna grijă 
cu privire la siguranța dumneavoastră. Trebuie să știți că utilizarea incorectă a 
produsului poate duce la vătămări grave sau la moarte dincolo de daune 
materiale sau vătămări corporale. Siguranța dvs. în anumite situații depinde de 
capacitatea și experiența voastră. Prin urmare, țineți cont întotdeauna de 
împrejurimile și de condițiile meteorologice. Deoarece echipamentul nu vă 
garantează siguranța, ar trebui să vă familiarizați cu utilizarea produsului în 
prealabil, să aveți o practică suficientă și să îl utilizați în limitele capacității și al 
limitei de rezistență a echipamentului. Dacă aveți întrebări despre instalare sau 
utilizare, vă rugăm să contactați support@ikamper.com. 

Montare • Asigurați-vă că aveți toate componentele după cumpărare. 
• Vă rugăm să urmați instrucțiunile furnizate și să consultați asistența iKamper dacă 

este nevoie de asistență suplimentară. 
• Vă rugăm să fiți atenți la mutarea produsului, deoarece produsul este greu. 
• Aveți grijă să purtați mănuși de protecție și pantofi de protecție. 
• Dacă aveți probleme de sănătate, nu încercați să instalați singur produsul. 
• Raftul acoperișului unor vehicule poate să nu fie adecvat pentru instalarea 

corturilor de pe acoperiș. 
• Vă rugăm să vă familiarizați pe deplin cu metoda de montare atunci când o faceți 

singură. (Vedeți paginile 10-13 sau vizitați site-ul web pentru montarea 
videoclipului) 

• Dacă aveți întrebări suplimentare despre instalare, vă rugăm să contactați un 
reprezentant de vânzări.. 

Conducere • Vă rugăm să vă asigurați că cortul este montat în siguranță înainte de a conduce 
vehiculul. Accidente daune pot apărea dacă suporturile de montare nu sunt sigure. 

• Asigurați-vă că carcasa este complet închisă și că zăvoarele sunt fixate înainte de a 
conduce. 

• Viteza maximă recomandată este de 70 mph (110 km / h). 
• Viteza vehiculului poate varia în funcție de condițiile de conducere, cum ar fi tipul 

de drum, starea drumului, vremea (vânt, ploaie) și limitele de viteză. 
• Vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea produsului cât mai mult posibil în condiții 

meteorologice severe (uragan, ploi abundente, zăpadă abundentă etc.). 
• Asigurați-vă că vă încetiniți vehiculul atunci când conduceți pe drumuri denivelate 

sau peste bariere de viteză. 
• Pentru vehiculele cu bare de acoperiș slabe, este necesară o atenție deosebită, 

deoarece rack-ul de acoperiș poate fi rupt în timpul conducerii. 
• Dacă intrați într-o zonă cu joc vertical redus după montarea cortului, ar trebui să 

aveți grijă suplimentară să conduceți vehiculul, deoarece cortul poate fi deteriorat. 
• Nu conduceți vehiculul cu cortul instalat. 

Instalare • Vă rugăm să rețineți că forța excesivă asupra produsului în timpul instalării 
poate provoca daune. 

• Utilizarea produselor deteriorate poate duce la accidente de siguranță. 
Contactați iKamper After Service dacă credeți că produsul dvs. este 
deteriorat. 

• Când folosiți cortul, scara acționează ca un suport. Prin urmare, clientul ar 
trebui să inspecteze încuietorile fiecărei trepte ale scării, iar scara de 
confidabilitate este stabilă. Dacă încuietorile sunt defecte sau scara este 
instabilă atunci când persoana urcă în sus, aceasta poate provoca 
deteriorarea produsului sau poate provoca vătămări fizice. 

• Pământul în care este instalat cortul trebuie să fie plat și fix și trebuie 
evitat în următoarele condiții: locuri alunecoase în care scara riscă să fie 
mutată, cum ar fi stânci, nisip, noroi, pietriș sau suprafețe înclinate. 

Utilizare • Nu vă lăsați copiii singuri în cort. 
• Aveți grijă să nu cădeți când folosiți scara. 
• Treptele scării pot fi alunecoase din cauza ploii, noroiului, murdăriei și / 

sau gheaței. 
• Nu folosiți niciodată produse inflamabile în interiorul cortului. 
• Nu amplasați cortul lângă un foc de tabără sau un foc de foc. Cărbunele 

sunt foarte susceptibile de a provoca găuri în țesătură, ceea ce poate duce 
la incendii sau la deteriorarea produsului. 

• Compoziția țesăturii cortului este un amestec de bumbac și poate fi 
afectată de umezeală pe părți din țesătură, în funcție de cantitatea de 
ploaie sau de timpul expus la ploaie. Acesta nu este un defect al 
produsului și este un fenomen natural datorat caracteristicilor cortului din 
poli-bumbac. (Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați 
documentul anexat cu sigiliu pentru cusături.) 

• Din motive de siguranță, corturile nu trebuie utilizate în cazul vânturilor 
puternice care depășesc 23 mph (10 m / sec, 20 noduri). 

• Vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea acestuia în condiții meteorologice 
nefavorabile (uragane, ploi abundente, furtuni, zăpadă abundentă etc.). 

Întreținere • Asigurați-vă că păstrați-l complet uscat. 
• Datorită construcției pânzei poli-bumbac, în cazuri rare, este posibil să 

apară scurgeri ușoare în jurul cusăturilor în timpul ploilor abundente și al 
vântului. 

• Depozitarea pe termen lung în condiții umede poate provoca ciuperci, 
mirosuri și decolorare, ceea ce poate scurta durata de viață a produsului. 

• Datorită construcției pânzei poli-bumbac, în cazuri rare, este posibil să 
apară scurgeri ușoare în jurul cusăturilor în timpul ploilor abundente și al 
vântului. 

• Asigurați-vă că îndepărtați orice contaminanți sau substanțe străine, 
deoarece acestea pot deteriora produsul. 

Învelișul dur • Când carcasa dură este expusă la elementele exterioare pentru o 
perioadă lungă de timp, pot apărea depozite de praf, zăpadă, ploaie, rouă 
etc. pe suprafața carcasei, cauzând uzura luciului. Aplicarea unui strat de 
ceară o dată la 2 luni va ajuta la prevenirea acestui lucru. 

• Nu lăsați ploaia și nu permiteți topirea zăpezii pe carcasă. 
• Dacă hardshell-ul va fi expus la elemente pentru perioade lungi de timp, 

utilizați un capac de protecție UV. 
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Date tehnice 

 

Componente Date tehnice 

Cort Scară 

Bară de întindere tip A 

Bară de întindere tip B 

Consolă de fixare 

Cheie Allen 

Husă bară de întindere 

Capac rall (colector) 

• Greutate 74 kg 
• Capacitate  408 kg 
• Capacitate scară 150 kg 
• Limită viteză 110 km/h 
• Viteză vânt 10 m/s 
• Carcasă dură FRP două straturi 
• Copertină acoperire Poly 150D PU 
• Cort interior 300 g/mp pânză Poly bubmbac 65/35 
• Fund (podea) cort aluminiu celular 
 
 
* Dimensiunile actuale ale produselor individuale pot fi 
diferite. 

 

Cheie Allen 
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Date tehnice 

 

Componente Date tehnice 

Cort Scară 

Bară de întindere tip A 

Bară de întindere tip B 

Consolă de fixare 

Cheie Allen 

Husă bară de întindere 

Capac rall (colector) 

• Greutate 56 kg 
• Capacitate  408 kg 
• Capacitate scară 150 kg 
• Limită viteză 110 km/h 
• Viteză vânt 10 m/s 
• Carcasă dură FRP două straturi 
• Copertină acoperire Poly 150D PU 
• Cort interior 300 g/mp pânză Poly bubmbac 65/35 
• Fund (podea) cort aluminiu celular 
 
 
* Dimensiunile actuale ale produselor individuale pot fi 
diferite. 

 

Cheie Allen 
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Montare 

• Pentru a monta Skycamp, vehiculul dvs. trebuie să aibă instalat un raft de 
acoperiș sau bare transversale. (Nu este inclus) 

• Verificați capacitatea de încărcare a barei de acoperiș sau a barelor 
transversale. 

- Greutatea Skycamp: 163 livre, 74 kg 
- Greutatea Skycamp Mini: 123 livre, 56 kg 
• Produsul trebuie să fie montat în siguranță în locația corectă pentru siguranța 

dumneavoastră. 
• Vă rugăm să urmați instrucțiunile furnizate și să consultați asistența iKamper 

dacă este nevoie de asistență suplimentară. 
• Influențele externe pot cauza slăbirea șuruburilor. 

Prezentare generală 

 

Carcasă dură 
 
 
Zăvor blocare 
 
 
 
 
 
 
 
Ferestruică cer 
 
 
Carcasă dură 
Copetină fereastră 
Fereastră laterală 
 

Cort interior 
Panou principal 
Deflector ploaie 
 
 
Panou de extensie 
Bară de întindere 
Ușă 
Copertina ușii 
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Înainte de a instala Skycamp, reglați distanța dintre bare de acoperiș 
sau bare transversale. 
 
Asigurați-vă că bare de acoperiș sau bare transversale sunt fixate în 
siguranță. 

Ajustare 
bare 
transversale 
(Nu este 
inclus) 
 

Montare 
Skycamp  

 

Ridicați vertical cel puțin 4 puncte din carcasă dură. 
(Dacă nu aveți echipamente speciale, cum ar fi un lift, lucrați cu 
mai mulți adulți.) 
Asigurați-vă că Skycamp este centrat. 
 

Atenție: Aveți grijă să nu apăsați pe carcasă dură atunci când 
utilizați liftul. 
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Instalarea 
suporturilor 
de montare 

Introduceți consola în șina situată în partea de jos a panoului de podea 
(acordați atenție direcției cu care sunt orientate consolele.) 
 
Introduceți șurubul între console și strângeți-l cu mâna. 
 

Folosiți o cheie Allen pentru a fixa în siguranță șurubul. 
 
Introduceți capacul de șină. 
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• Lăsați cortul să se ventileze suficient înainte de prima utilizare. 
• Nu instalați scara pe teren neuniform, sau pe pietre, nisip sau noroi. 
• Scara acționează ca suport pentru panoul de extensie al Skycamp. 
• Asigurați-vă întotdeauna că scara este fixată în pământ și că fiecare 

treaptă este blocată în siguranță înainte de a urca scara. 
• Plierea accidentală a scării poate duce la vătămări grave sau la 

deteriorarea produsului. 
• Dacă terenul nu permite scării să aibă o bază stabilă și uniformă, mutați 

vehiculul în alt loc. 
• Prindeți laturile scării cu ambele mâini în orice moment. 
• Efectuați numai câte o operație în același timp. 
• Aveți grijă să nu cădeți când folosiți scara. 
• Aveți grijă să nu vă răniți din cauza elasticității stâlpului de tensiune. 
• Vă rugăm să consultați videoclipul pentru instrucțiuni detaliate de 

instalare. www.ikamper.com/pages/instructions 
 

Utilizare 

Deschideres 
carcasei 
durea 

 

Eliberați blocarea carcasei dure folosind cheia. 
 

Împingeți carcasă dură în sus. Suporturile de gaz îi vor 
permite să se deschidă singure. 
Scoateți capacul scării. 

http://www.ikamper.com/pages/instructions


 

  

Manual de utilizare 

 

Extensie 
panou 

 

Instalarea 
scării 

 

Trageți scara spre dvs., permițându-i să se extindă complet. 
Când scara este complet extinsă, fiecare dintre trepte se va 
bloca automat. 
Apăsați în jos pe scară, deoarece acționează ca o pârghie și 
coboară podeaua extensibilă. 

Panoul principal (podea) și panoul de extensie trebuie să fie 
orizontal, cu un spațiu mic între cele două panouri (panoul de 
extensie trebuie ridicat ușor mai sus decât panoul principal). 
 
Unghiul ideal pentru axa scării și a solului este de aproximativ 70 de 
grade. 
Înălțimea scării poate fi reglată prin apăsarea butonului glisant din 
partea stângă și dreaptă a treptelor cu ambele mâini. 
 

Când reglați înălțimea scării, asigurați-vă că este bine fixată cu un 
„clic”. 
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Ridicarea 
copertinei 

 

Configurarea 
saltelei și 
opțiunii 

Skycamp: 2 din cele 6 bare de întindere sunt mai lungi și sunt folosite 
pentru intrare. 
Skycamp Mini: 2 cele 6 bare de întindere sunt mai scurte și sunt folosite 
pentru intrare. 
 

Introduceți bara de întindere în diagonală în consola care leagă scara de 
panoul de extensie. Bara de întindere trebuie introdusă ușor până când 
auziți un „clic”. 
 

Introduceți cârligul barei de întindere în garnitura metalică din colțul 
deflectorului de ploaie. 
 

Atașați  buclele de pe deflectorului de ploaie la cârligul de sub panoul de 
extensie. 

Trageți salteaua pentru panoul de extensie pentru a-i regla 
poziția. 
Instalați dispozitivele de blocare a gazelor în situații de vânt. 
(produs inclus) 
Skycamp: 4 din cele 6 bare de întindere sunt mai scurte și sunt 
utilizate pentru copertinele ferestrelor. 
Skycamp Mini: 4 din cele 6 bare de întindere sunt mai lungi și 
sunt utilizate pentru copertinele ferestrelor. 
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Reașezarea 
saltelei și a 
barei de 
întindere 

 

Plierea scării 
și a panoului 
 

• Asigurați-vă că nu există articole rămase în cort. 
• Îndoiți cortul după ce lăsați să-l usuce complet. 
• Aveți grijă să nu vă ciupiți degetele atunci când pliați scara. 
• Asigurați-vă că utilizați husa scării pentru a preveni decolorarea vinilului 

skyview și păstrați cortul curat. 
• Vă rugăm să consultați videoclipul pentru instrucțiuni detaliate. 

www.ikamper.com/pages/instructions 

Îndoiți scara de sus în jos. 
 

Ridicați scara pentru a plia panoul de extensie. 
 

Puneți la loc capacul scării. 

Demontare 

Așezați salteaua pentru panoul extensibil pe salteaua pentru 
panoul principal. 
Scoateți barele de întindere montate. 
 

Închideți fermoarul ferestrei deschise, dar lăsați-l ușor deschis 
pentru a lăsa puțin aer când cortul este pliat. 
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Închideți carcasa dură trăgând de cele 3 curele. 
 

Asigurați-vă că materialul cortului este băgat în Skycamp din 
față, din spate și din lateral înainte de închidere. 
 

Trageți în jos de carcasă și fixați în siguranță încuietorile. 
 

Asigurați-vă că ambele zăvoare sunt bine blocate înainte de a 
conduce. 

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs iKamper. Acest 
lucru se realizează printr-un control și inspecție riguroasă a 
calității și are o perioadă de garanție de doi ani. 
 
Timp de 2 ani de la data cumpărării, iKamper va repara sau 
înlocui (la opțiunea noastră) piesele defecte fără costuri pentru 
client, dacă acestea trebuie reparate din cauza performanței sau 
a defectelor funcționale în timpul utilizării normale. 
 
Uzură normală sau pete cosmetice care apar ca urmare a 
utilizării. 
Modificări estetice care nu afectează funcționarea generală a 
corturilor de pe acoperiș. (decolorarea țesăturii, decolorarea 
ferestrelor de vinil etc.) 
• Dacă produsul este reparat sau modificat în mod arbitrar de 
către client. 
• Daune cauzate de depozitarea și utilizarea nepăsătoare. 
• Decolorarea cojii dure din cauza expunerii la radiații UV sau a 
unei întrețineri precare. 

 

Închiderea 
carcasei 
dure 

2 ani de 
garanție 

Garanții 

Excepții 
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 Dealeri oficiali iKamper 
Produsele iKamper sunt disponibile direct pe site-ul nostru web și din 
lista noastră crescândă de parteneri. Vă rugăm să verificați locația cea 
mai apropiată de dvs. pentru a vedea personal produsele iKamper, 
pentru a primi sfaturi profesionale, precum și pentru instalare. 
Asigurați-vă că apelați în avans, deoarece fiecare locație nu are afișate 
toate modelele iKamper. 
 
www.ikamper.com/pages/locations 


