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Turvanõuanded seoses 
Dancoveri telkide kokku 

panemisega 



Seoses teie Dancoveri telgi ostuga soovime juhtida teie tähelepanu mõnedele turvalisusnõuannetele, 
mida soovitame kasutades meie telke, peotelke ja pop-up paviljone. 

Pole vahet, kas olete ostnud peotelgi või ühe meie FleXtents® pop-up aiapaviljonidest, on äärmiselt 
oluline, et kinnitaksite kerge ja paindliku struktuuri juhuks, kui ilm peaks halvaks minema, tõuseb tuul või 
hakkab vihma sadama. Enamik meie klientidest on tellinud ühe või kaks meie Turvapakki, mis sisaldavad 
tormipaelasid ja vaiasid, mis hoiavad teie telki maapeal ja ennetavad õnnetusi. 

Tormipaelad tuleb kinnitada telgi raami külge  

On oluline, et kinnitaksite tormipaelad telgi raami külge – pole oluline, kas tegu on peotelgi või FleXtents® 
pop-up aiapaviljoniga. Meie aiapaviljonidel on katuse äärtes metallist rõngad, kuid need POLE mõeldud 
telgi kinnitamiseks! 

Nii tuleb kinnitada FleXtents® pop-up aiapaviljon:
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Ärge püüdke kinnitada oma telki kasutades katuseraami äärtes olevaid metallist rõngaid:
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Kuidas oma teotelke turvaliseks muuta: 

Palun pöörake tähelepanu ilmastikuoludele

Ärge üritage telki üles panna äärmiselt ekstreemsetes ilmastikuoludes, näiteks tugeva tuule või vihmaga. 
Halva ilma korral võtke telk lahti või eemaldage vähemalt selle kate. 

Vältide vee kogunemist oma telgi katusele 

Vihma korral on risk, et telgi katusele tekivad loigud ja selle tulemusena võib telk raskuse all kokku 
kukkuda. Sellepärast on äärmiselt oluline hoida telgi kate veest vaba. Veenduge, et katusekate on kuiv, 
vajadusel eemaldage sellelt vesi, mis telgi kattele koguneb. 

Õnnetuste vältimiseks muutke paelad nähtavamaks 

Veelgi enam, soovitame teha tormipaelad paremini nähtavaks, et vältida laste ja täiskasvanute nendesse 
kõndimist ja kukkumist, sest need on sageli kinnitatud telgist kaugemale maapinda. Õnnetuste 
vältimiseks siduge paelte külge eredat värvi riideribasid või muud tähelepanu äratavat. 

Kui paigaldate telgi asfaldile, killustikule, tänavakividele või mõnele teisele kõvale pinnasele soovitame 
kinnitada tormipaelad stabiilse hoone, aia või muu sarnase külge. 
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Loodame, et naudite meie telki. 

Parimate soovidega

Dancover 

Pange tähele: Siin saate lugeda meie täielikke turvanõuandeid seoses peotelkide ja FleXtents® pop-up 
aiatelkide kasutamisega: 

Kondensatsioon

Pane tähele: Temperatuuri muutumine ja niiskus õhus võib põhjustada kaste või kondensatsiooni 
ilmumist nii sees kui väljaspool markiisi. See on normaalne ega tähenda markiisi lekkimist.

• Ärge pange oma telki üles äärmiselt halva ilma korral – näiteks tugeva tuule, vihma või lume esinemise. 
Kui olete selle juba üles pannud veenduge, et halva ilma esinemisel selle koheselt alla võtate.

• Mõnedes riikides on vaja suurema kui 75 m² telgi ülespanemiseks eriluba.
• Suure tuule korral on teie vastutus telk kindlalt kinnitada ning ennetada selle lendumisest tekkida 

võivaid kahjustusi materjalidele ja inimestele.
• Teie telk on loodud ajutise varjualusena. See on loodud kasutamiseks ainult ajutiselt mitte 

statsionaarsena.
• Kui sajab vihma tekib risk, et vesi võib katusele koguneda ja põhjustada telgi kokku kukkumise. Teie 

kohustus on hoida katus veevabana. Veenduge, et see oleks täielikult laiali laotatud ja eemaldage seisev 
vesi, mis saju ajal koguneb. 
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