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Drošības Rekomendācijas 
Dancover telts 
uzstādīšanai



Aicinām jūs pievērst uzmanību dažām drošības rekomendācijām saistībā ar jūsu iegādāto Dancover telti, 
pasākumu telti vai saliekamu nojumi.  

Neatkarīgi no tā, vai jūs pasūtam pasākumu telti vai kādu no mūsu FleXtents® saliekamām nojumēm, Ir 
svarīgi, lai vieglā un parocīgā telts konstrukcija tiktu kārtīgi nostiprināta vējainā un lietainā laikā. Vairums 
no mūsu klientiem parasti kopā ar telti pasūta vienu vai divas Drošības Pakas, kurās ir stiprināšanas 
siksnas un zemes mietiņi, ar kuru palīdzību ir iespējams efektīvi nostiprināt telti un izvairīties no 
iespējamiem negadījumiem. 

Stiprināšanas siksnas ir jānostiprina pie telts rāmja 

Gan pasākumu teltīm, gan arī FleXtents® saliekamām nojumēm stiprināšanas siksnas tiek stiprinātas tieši 
pie telts rāmja. Lai gan mūsu nojumju jumta segumu stūros ir metāla gredzeni, tomēr tie NAV paredzēti 
telts nostiprināšanai! 

Kā vajadzētu nostiprināt FleXtents® saliekamo nojumi:
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Nemēģiniet nostiprināt telti ar tas jumta seguma stūros esošu metāla gredzenu palīdzību:
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Kā vajadzētu nostiprināt pasākumu teltis:

Nepieļaujiet ūdens uzkrāšanos uz telts jumta

Lietainā laikā pastāv iespēja, ka lietus ūdens var veidot peļķes uz telts jumta, kas var novest pat pie telts 
sabrukšanas. Šī iemesla dēļ ir būtiski parūpēties par to, lai uz jumta seguma neuzkrātos ūdens. 
Pārliecinieties, ka jumta segums ir cieši nostiepts un atbrīvojiet jumtu no jebkura lieluma lietus ūdens 
veidotām peļķēm. 

Lai izvairītos no negadījumiem, padariet stiprināšanas siksnas un citus stiprinājumus labāk pamanāmus

Tā kā telts stiprinājumi vairumā gadījumu tiek stiprināti pie zemes netālu no pašas telts, ir būtiski padarīt 
tos viegli pamanāmus, pretējā gadījumā pastāv iespēja bērniem vai pieaugušajiem aizķerties aiz tiem. Lai 
izvairītos no iespējamiem negadījumiem, jūs varat piesiet pie siksnām spilgtas krāsas auduma gabalus vai 
kaut ko līdzīgu.

Ja telts tiek uzstādīta uz asfalta, bruģa, flīzēm vai uz cita cieta pamata, tad iesakām jums stiprināt siksnas 
pie blakus esošām ēkām, stabila žoga vai līdzīga objekta.    
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Mēs ceram, ka jūsu jaunā telts sniegs jums daudz prieka! 

Ar cieņu,

Dancover 

Lūdzam ievērot: Šeit jūs varat iepazīties ar visām drošības rekomendācijām, kuras attiecas uz pasākumu 
telšu un FleXtents® saliekamu nojumju izmantošanu: 

Kondensācija

Piezīme: Temperatūras izmaiņas un gaisā esošais mitrums var veidot rasu vai kondensāta uzkrāšanos 
telts ārpusē un iekšpusē. Tas ir normāli un nenozīmē, ka telts laiž cauri ūdeni.

• Neuzstādiet savu telti ļoti sliktos laika apstākļos – t.i. spēcīga vēja, stipra lietus vai sniega laikā. Ja jau 
esat uzstādījuši telti, tad sliktu laika apstākļu gadījumā telts nekavējoties ir jāizjauc.

• Dažās valstīs ir nepieciešama atļauja, lai uzstādītu telti, kas lielāka par 75 m².
• Jūs esat atbildīgi par to, lai spēcīga vēja laikā telts tiktu atbilstoši nostiprināta, nepieļaujot bojājumu 

nodarīšanu cilvēkiem vai materiāliem.
• Jūsu telts ir paredzēta kā pagaidu nojumes risinājums. Tā ir paredzēta gadījuma izmantošanai un nevar 

tikt izmantota pastāvīgi.
• Lietus laikā var rasties risks, ka lietus ūdens sakrāsies uz telts jumta, kas var izraisīt telts sabrukšanu. 

Jūsu pienākums ir parūpēties par to, lai jumts tiktu atbrīvots no ūdens. Pārliecinieties, ka jumts ir pilnībā 
izvilkts un nostiepts, un, lūdzu, noņemiet ūdeni, kas uzkrājas lietus laikā.

• Snigšanas laikā pastāv risks, ka sniegs uzkrāsies uz jūsu telts jumta. Liels daudzums sniega uz telts jumta 
var izraisīt telts sabrukšanu. Jūsu pienākums ir parūpēties par to, lai jumts tiktu atbrīvots no sniega, un 
jūsu telts tiktu pasargāta no iespējamiem bojājumiem.

• Lūdzam pārliecināties, ka jūsu telts pilnībā ir sausa pirms tās izjaukšanas un iepakošanas. Tādējādi jūs 
varēsiet izvairīties no pelējuma un sēnīšu rašanās.

• Neiepakojiet un neizpakojiet savu telti temperatūrā, kas ir zem nulles atzīmes. Šāda rīcība var novest pie 
plaisu rašanās – īpaši telts logos uz sānsienām.

• Nelietojiet atklātu uguni, metināšanas iekārtas vai citus potenciālus aizdegšanās avotus telts iekšā vai 
tuvumā.

• Lūdzam ievērot, ka Dancover garantija attiecas tikai uz normālu produkta izmantošanu saskaņā ar 
rakstiskiem norādījumiem jūsu instrukcijā. Garantija neattiecas uz normāla nolietojuma nodilumu un 
plīšanu.

• Tāpat tā nesedz kaitējumu, defektus, nodilumu un plīsumus, kas radušies telti nepareizi ekspluatējot, 
ļaunprātīgi izmantojot, nesaskaņoti pārveidojot vai pakļaujot sliktiem laika apstākļiem.

• Mēs iesakām jums pārbaudīt, vai jūsu mājokļa iedzīves apdrošināšana sedz arī jūsu telti. 
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