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Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw 
nieuwe Camp-let vouwwagen

Dit boekje is speciaal gemaakt om het gebruik van uw 
Camp-let  zo eenvoudig mogelijk te maken.

Alles wat hierin beschreven staat is gebaseerd op jaren-
lange ervaring.

Door dit aandachtig door te lezen, zult u nog vele jaren 
plezier hebben van onze nuttige tips en adviezen.



4

Koppel de Camp-let goed aan op de 
trekhaak.

Door het inpluggen van de 13-polige stekker in de stekkerdoos 
van de auto zorgt u voor de juiste 12 Volt stroomaansluiting.
Controleer voor vertrek altijd de verlichting!

uw Camp-let aankoppelen aan de auto

1 L Richtingaanwijzer links  Geel
2 54G Mistlicht    Blau
3 31 Massa     Wit
4 R Richtingaanwijzer rechts  Groen
5 58R Achterlicht rechts   Bruin
6 54 Remlicht    Rood
7 58L Achterlicht links    Zwart
*9  Constant stroom +   Grijs
* Alleen met 13 polige stekker mogelijk
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Stel de steunpoot of neuswiel in op de 
juiste hoogte.

De twee kriksteunen achter uitdraaien 
totdat de wagen waterpas staat.
De wielen moeten licht de grond raken.

De keuken openen en het onderstel 
naar beneden klappen.

De steunbeugel naar beneden schui-
ven en vastdraaien.

Opzetinstrukties

P.V.C. dopjes uit de imperi-
aal verwijderen.

Vervolgens de steunpoten in 
deze openingen plaatsen.

Vergrendeling vooraan 
rechts openen.
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Open de vergrendeling aan de bin-
nenkant van de deksel, rechts bij de 
keuken.

Opzetinstrukties

Verwijder het lusje bij de uitklapbeugel.

Sla het deksel om (voorzichtig en het 
liefst met 2 personen).

Controleer of de bedsteunen op de 
juiste manier de grond raken en stel ze 
zonodig in zodat het bed horizontaal 
staat.

Scharnier allereerst de voortentstang 
aan de rechterzijde naar buiten.

Let op indien u dit vergeet beschadigd u 
de tweede voortentstang.
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Maak aan een kant de hoek vrij zodat
de beugel gemakkelijk uitgeklapt kan
worden.

Verbind het tussenstuk zoals op de foto 
tussen de stangen

Haal het doek links en rechts van de 
wagen en controleer nogmaals of de 
beugel uitgeklapt is.

Let er op dat de steunstangen (midden, 
links en rechts) uit de openingen van de 
tent steken.

Verwijder de beschermhoesjes bij het uiteinde van de stangen (4 stuks). Hiervoor moet de 
ritssluiting open.  Bewaar deze goed omdat u ze bij het inklappen weer nodig heeft. 
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Trek alleen of met twee personen de 
tent uit de wagen.

Controleer of de tentstangen goed in 
de verstevigingen van de hoeken zitten 
(6x)

Schuif daarna de 3 petluifelstokjes in de 
openingen van de voortent.

Trek het petluifeltje over de haakjes van de stokjes.

In de petluifel zitten tunnels waar u de twee dwarsdragers in kunt schuiven. Haak deze aan de 
petluifelstokjes.

Plaats als eerste de dakdrager vanuit 
het tussenstuk richting slaapcabine’s.
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Ga in de tent staan en schuif zowel 
links als rechts de stangen in de juiste 
positie.

De kofferzak wordt door middel van 
drukknopen aan de binnenkant en 4 
klips aan de imperiaal bevestigd.

Tevens wordt de kofferzak met ritsen 
aan de tent verbonden.

De garderobestang wordt tussen het 
midden van de slaapcabine geklemd.

De bandjes van de rugleuning worden 
door de gaatjes van de slaapcabine 
gehaald en aan het speciale beugeltje 
gehaakt.
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De hoeken (1,2,3,4,5,6) krachtig naar beneden 1. 
trekken en naar buiten afspannen met haringen.
De tochtflap en de kofferzak vastzetten met 2. 
tentharingen
Alleen bij zeer harde wind is het noodzakelijk 3. 
scheerlijnen te gebruiken, die op drie plaatsen 
aan iedere zijkant bevestigd kunnen worden.
Als de wagen afgespannen is worden de stan-4. 
gen in de hoeken bevestigd (5+6).

Het afspannen van de tent
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De keuken

De keuken openen en het onderstel 
naar beneden klappen

De steunbeugel naar beneden schuiven 
en vastdraaien

De gasdrukregelaar van het kooktoestel 
van de Royal bedraagt 30 mbar.

Het kraantje werkt op 2 x 6v blokbatteri-
jen. De houders hiervoor bevinden zich 
in de spoelbak.

In de keuken zit een 12 Volt aansluiting 
welke echter alleen werkt in combinatie 
met de auto indien er een 13-polige 
stekker gemonteerd is.

Het uitneembare spoelbakje met kraan.
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Voor vertrek moet uw Camp-let op de juiste wijze beladen zijn. 
Een kogeldruk van 50 kg mag niet overschreden worden.
De Camp-let heeft ongeveer 600 liter ruimte voor bagage plus 
nog de extra ruimte voor omvangrijke bagage op de imperiaal van 
de wagen. 
Wij adviseren om de Camp-let compleet open te zetten  en de 
bagage op het rechterbed te plaatsen. Pak nooit te dicht aan de 
buitenzijde omdat er ruimte moet zijn voor het frame en het tent-
doek.
Plaats zware objecten boven de as, maar vermijd het overschrij-
den van het maximum totaalgewicht = 500 kg.
Bagage met scherpe delen goed inpakken.

Voor vertrek controleren:
1. Goed aankoppelen
2. Neuswiel en uitdraaisteunen omhoog
3. Controle verlichting
4. Keuken goed gesloten
5. Bandenspanning 2.5 tot 3.0 atm.
6. Wielbouten aandraaien voor vertrek en na 50 km controleren.

Voor vertrek



Het kan natuurlijk zijn dat op het einde van de vakantie 
de tent nat ingepakt wordt. 
Dat is geen punt mits u de tent binnen 24 uur laat dro-
gen. Dit doet u door de tent in zijn geheel uit te klappen.
De tent moet absoluut droog en schoon zijn alvorens u 
de wagen wegzet.

Terug van vakantie



Het inklappen gaat in omgekeerde volgorde. De scheerlijnen, 
haringen, tochtflap of kofferzak, schorten en eventuele dak, steun 
en garderobestangen verwijderen.
De tent voorzichtig terug laten zakken en het tussenstukje eruit 
halen. (vergeet niet de beschermingshoesjes om de uiteinde van 
de stangen te doen).
De uitklapbeugel terugklappen en vastzetten met het lusje. De 
deksel sluiten. 
Let op dat er geen tentdoek tussen de deksel geklemd zit en alle 
kleine onderdelen goed opgeborgen zijn.
Wij adviseren uw Camp-let eerst thuis op te zetten en alles te 
testen.
Een nieuwe tent kan bij de eerste regenbui wat water doorlaten, 
als de katoen van de tent zich gezet heeft zal deze absoluut wa-
terdicht zijn.

wat heeft u nog nodig:
• eventueel een verlengkabel  220 V. (geaard)
• verlichting voor in de tent.
• Grondzeil voor in de voortent.

Nuttige tips
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Details Camp-let Royal

Constante ventilatie aan de achterzijde 
van de tent.

Keukenluifel met ventilatie door middel 
van luifelpaaltjes.

Gordijnbevestiging op rail. Bevestiging van kofferzak aan  
imperiaal.

Uitritsbaar zijpand met ventilatie en 
muskietengaas.

Front en zijpand zijn uitritsbaar.
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winterstalling
Wij adviseren de tent met alle accessoires goed schoon en droog 
te stallen. 
Het is mogelijk de complete tent te verwijderen uit de wagen.
De buitendelen van metaal kunt u voor de winterstalling smeren. 
Uw Camp-let in een overdekte stalling of onder de carport plaat-
sen eventueel door middel van kantelbeugels.
Mocht u uw Camp-let niet overdekt stallen adviseren wij de tent, 
matrassen en slaapcabine’s uit de wagen te halen en droog op te 
slaan.
Het is dan aan te bevelen de wagen onder een speciaal Camp-let 
afdekzeil te plaatsen.



Onderhoud
Zorg dat het doek en de slikranden altijd helemaal droog en 
schoon zijn voordat u de wagen sluit en opbergt voor de winter-
stalling.

De wagenbak kan men met een milde zeep reinigen en 1 x per 
jaar in de was zetten.

Zelf kunt u de banden controleren (profiel, ventiel, wielbouten).  
Voor controle van uw oplooprem en onderstel kunt u zich wenden 
tot uw dealer, waar gespecialiseerde monteurs voor u klaarstaan. 



Overzicht van de stangen

Dakdrager1. 
Garderobestang2. 
2 x hoekdragers3. 
Verandastang zijkant4. 
Verandastang voorkant5. 
Uitzetstokken ventilatie voorkant6. 
Uitzetstokken ventilatie keuken7. 
Dwarsstokken petluifel8. 
3x petluifelstokken.9. 



Bijzonderheden:

Isolatiematten

De firma Camp-let staat garant voor 
kwaliteit en vooruitstrevend denken wan-
neer het gaat om design, materiaal en 
constructie.
Wij ontwikkelen en produceren al meer 
dan 40 jaar in onze fabriek trailers en 
vouwwagens.
Vandaag de dag omvat ons programma 
behalve Camp-let vouwwagens ook Euro 
trailer en Mustang paardentrailers.

Camp-let A/S · Arnum : DK- 6510 Gram
Tel. +45 74 82 61 35 : Fax +45 74 82 65 80

www.camp-let.dk

Neuswiel

Oplooprem Disselkast

Fietssteunen voor 2 of  4 
fietsen

Afdekzeil
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