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Sikkerhetsråd 
om oppsett av telt fra 

Dancover



Ved kjøp av telt fra Dancover, ønsker vi å rette oppmerksomheten til de sikkerhetsrådene vi anbefaler når 
du bruker teltene, partyteltene og quick-up teltene.

Enten du har kjøpt et partytelt eller et av FleXtents® quick-up teltene, er det veldig viktig at du sikrer de 
lette og fleksible konstruksjonene i tilfelle dårlig vær, som vind og regn. De fleste av kundene har også 
bestilt en eller to safety-packs som inneholder stormstropper og jordspyd, som i kombinasjon sikrer teltet 
og forhindrer ulykker.

Stormstropper må sikres til teltrammen

Det er viktig at du fester stormstroppene til teltrammen – uansett om det er et partytelt eller et 
FleXtents® quick-up telt. Quick-up teltene har metallringer i takhjørnene, men de er IKKE ment å bruke til 
å sikre teltet!

Slik sikrer du et FleXtents® quick-up telt:
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Ikke prøv å sikre teltet ved bruk av metallringene i hjørnene av takduken:
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Slik sikrer du partyteltene:

Følg med på værforholdene:

Ikke prøv å sette opp teltet i ekstremt dårlig vær, f.eks. i kraftig vind eller mye regn. I tilfelle dårlig vær, ta 
ned teltet eller ta av duken som et minimum.

Unngå vannansamling på telttaket

I tilfelle regn, er det en risiko for vannansamling på telttaket og det kan gjøre at teltet kollapser. Derfor er 
det viktig at det ikke samles vann på taket. Sørg for at takduken er stram til enhver tid, og fjern 
kontinuerlig vannansamlinger på takduken.

Gjør stroppene og annet mer synlig for å unngå ulykker

Vi anbefaler i tillegg at du gjør stormstroppene og annet så synlig som mulig for å unngå at barn eller 
voksne går i stroppene eller snubler over dem, ettersom de ofte festes i bakken litt unna selve teltet. 
Knyt fast litt fargerike tekstiler eller tilsvarende til stroppene, for å unngå ulykker.

Når du setter teltet på asfalt, belegningsstein eller en annen type hardt underlag, anbefaler vi at du fester 
stormstroppene til en bygning, et solid gjerde eller noe lignende.
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Vi håper at du kommer til å få mye glede av teltet.

Vennlig hilsen

Dancover 

NB: Her kan du lese de alle sikkerhetsrådene i forbindelse med bruken av partyteltene og FleXtents® quick-
up teltene:

Kondens

Merk deg: Temperaturendringer og fuktighet i luften kan forårsake dugg eller kondens på utsiden og 
innsiden av et telt. Dette er normalt og betyr ikke at teltet lekker.

• Ikke sett opp teltet i dårlig vær – dvs. sterk vind, kraftig regn eller snø. Hvis du allerede har satt det opp, 
sørg for å ta det ned umiddelbart i tilfelle dårlig vær.

• I noen land, kreves det en godkjenning for å sette opp større telt enn 75m².
• I tilfelle kraftig vind, er det ditt ansvar å sørge for tilstrekkelig sikring av teltet og forhindre det fra å 

forårsake materiell- eller personskader.
• Ditt telt er ment som en midlertidig form for tildekning. Den skal bare anvendes på en tilfeldig og ikke-

permanent basis.
• Når det regner, er det en fare for at vann samler seg på taket og fører til at teltet kollapser. Det ditt 

ansvar å holde teltet fritt for vann. Sørg for at teltet er fullt strekt ut og fjern vann når det bygger seg 
opp i regnværet.

• Når det snør, er det en fare for at snøen samler seg opp på taket av ditt telt. Tung snø kan få teltet til å 
kollapse. Det er ditt ansvar å fjerne snø fra taket på teltet og redde ditt telt fra ødeleggelse.

• Vær sikker på at teltet er helt tørt før du tar det ned og pakker den opp. Dermed unngår du mugg og 
sopp.

• Ikke pakk sammen eller pakk sammen teltet ved kuldegrader. Dette kan føre til sprekkdannelser – 
spesielt til telt vinduer i sideveggene.

• Ikke bruk åpen flamme, sveise utstyr eller andre tennkilder, på innsiden eller nær teltet.
• Merk deg at Dancover garantien gjelder kun for normal bruk av produktet, i henhold til de skriftlige 

instruksjonene i manualen. Garantien dekker ikke normal slitasje og elde. Heller ikke skader, feil, slitasje 
forårsaket av feil bruk, dårlig vedlikehold, misbruk, uautorisert modifisering eller eksponering for dårlig 
værforhold.

• Vi anbefaler at du sjekker om teltet er dekket av innboforsikringen. 

4




