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Sikkerhedsanvisninger 
ved opsætning af telt 



I forbindelse med jeres køb af telt fra Dancover skal vi gøre opmærksom på nogle af de 
sikkerhedsanvisninger, som vi anbefaler at følge, når man bruger vores telte.  

Uanset, om I har købt vores partytelte eller vores FleXtents® foldetelte, så er det meget vigtigt at sikre de 
lette og fleksible konstruktioner i tilfælde af regn og blæst. De fleste har bestilt et eller flere sæt af vores 
Safety Pack, som består af stormstropper og jordspyd, som tilsammen kan fastholde teltet, så der ikke sker 
ulykker. 

Stormstropper skal fastgøres til selve stellet på teltet 

Det er vigtigt, at man fastgør stormstropperne til stellet på teltene - uanset om der er tale om et partytelt 
eller et FleXtents® foldetelt. Vores foldetelte er udstyret med ringe i hjørnerne af tagdugen, men disse er 
IKKE beregnet til at fastgøre teltet med!  

Sådan sikres vores FleXtents® foldetelte: 
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 Man må ikke sikre sit telt ved brug af øjerne i tagdugen: 
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Sådan sikres vores partytelte: 

Vær opmærksom på vejrforholdene 

Sæt ikke teltet op i ekstremt dårligt vejr, dvs. i stærk vind eller kraftig regn. I tilfælde af dårligt vejr skal du 
straks tage teltet ned eller afmontere teltdugen. 

Undgå at vandpytter hober sig op på taget af dit telt 

I tilfælde af regn opstår der risiko for, at vandpytter hober sig op på taget af teltet og får teltet til at 
kollapse. Det er vigtigt at holde tagdugen fri for vand. Vær sikker på, at tagdugen er strakt ordentlig ud og 
fjern løbende vand der hober sig op på teltets tagdug. 

Synliggør stropper m.m. for at undgå uheld 

Vi anbefaler desuden, at man synliggør stormstropperne for at undgå, at børn eller voksne går ind i disse 
eller falder over dem, da de som regel vil være fastgjort i jorden et stykke væk fra selve teltet. Sæt stykker 
med stof i stærke farver eller andet på stropperne, så man undgår uheld.  

Hvis man f.eks. opstiller et telt på asfalt eller anden hård belægning, så anbefaler vi, at man enten fastgør 
stormstropperne til en bygning eller solidt hegn.
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Vi håber, at I får glæde af jeres telt. 

Med venlig hilsen 

Dancover 

NB! Du kan læse vores helt overordnede sikkerhedsanvisninger i forbindelse med brugen af vores partytelte og 
FleXtents® foldetelte her: 

Kondens 

Temperatur forandringer og fugt i luften kan forårsage, at der opstår dug eller kondens på teltet, når det 
står udenfor. Dette er normalt ved sådanne vejrforhold og betyder ikke, at dit telt er utæt. 

• Sæt ikke teltet op i ekstremt dårligt vejr, dvs. i stærk vind, kraftig regn eller sne. I tilfælde af dårligt vejr
skal du straks tage teltet ned.

• I nogle lande skal der indhentes godkendelse, forud for opstilling af et telt, der er større end 50 m².
• Dette telt er udviklet til privat brug og midlertidig overdækning af mindre end 150 personer. Ved anden

anvendelse er det dit ansvar at indhente tilladelser hos lokale myndigheder.
• Ejeren af teltet alene har ansvaret for at sikre, at lokale regler bliver fulgt og at montering af teltet er

korrekt.
• Det er dit ansvar, at teltet er tilstrækkeligt sikret med sikkerhedsstropper og at det ikke forvolder skade

på materiel og andre mennesker.
• Dit telt er beregnet til midlertidig og ikke til permanent overdækning.
• I tilfælde af regn opstår der risiko for, at vandpytter hober sig op på taget af teltet og får teltet til at

kollapse. Det er dit ansvar at holde tagduen fri for vand. Vær sikker på, at tagdugen er strakt ordentlig
ud og fjern løbende vand, der hober sig op på teltets tagdug.

• I tilfælde af sne opstår der risiko for, at sne hober sig op på taget af dit telt. Tung sne kan få teltet til at
kollapse. Det er dit ansvar løbende at fjerne sne fra teltets tagdug.

• Sørg for, at teltets dug er helt tør, før du pakker teltet ned. Sådan undgår du mug og skimmel.
• Pak ikke teltet op og ned i frostvejr. Op- og nedpakning i frostvejr indebærer risiko for, at teltdugen og

særligt vinduerne krakelerer.
• Anvend ikke åben ild, svejseudstyr eller andet, der kan antænde ild i umiddelbar nærhed af dit telt.
• Vi anbefaler, at du undersøger, om dit telt er dækket af din indboforsikring.
• Venligst bemærk, at Dancovers reklamationsret udelukkende dækker ved normal anvendelse af dit telt.

Reklamationsretten dækker ikke normal slid og ælde. Reklamationsretten dækker heller ikke mangler,
fejl, skader eller slitage, som direkte eller indirekte er opstået gennem forkert betjening af teltet, ringe
vedligeholdelse, udsættelse for dårligt vejr eller anden adfærd, der forvolder skade på teltet.
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