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Turvallisuusohjeet 
Dancover teltan 

pystytyksen liittyen



Dancover teltan hankinnan yhteydessä haluamme kiinnittää huomiosi turvallisuusohjeisiin, joita 
suositamme, kun käytät meidän telttaamme, juhlatelttaamme tai pikatelttaamme.

Oletpa hankkinut juhlateltan tai yhden FleXtents® pikateltoistamme, on hyvin tärkeää, että varmistat 
kevyet ja joustavat rakennelmat huonon sään kuten tuulen tai sateen varalta. Useimmat asiakkaistamme 
ovat tilanneet myös yhden tai kaksi Turvapakettiamme, jotka sisältävät kiinnityshihnat ja maakiilat, jotka 
yhdessä pitävät teltan paikoillaan ja estävät onnettomuuksia.

Kiinnityshihnat pitää kiinnittää teltan runkoon

On tärkeää, että kiinnität kiinnityshihnat teltan runkoon – riippumatta onko kyse juhlateltasta tai 
FleXtents® pikateltasta. Meidän pikateltoissamme on metallirenkaat kattopeitteen kulmissa, mutta niitä 
EI ole tarkoitettu teltan kiinnitykseen! 

Näin suojaat FleXtents® pikateltan:
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Älä yritä kiinnittää telttaasi käyttämällä metallirenkaita kattopeitteen nurkissa:
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Näin suojaat juhlatelttasi:

Kiinnitä huomiota sääolosuhteisiin

Älä yritä pystyttää telttaa erittäin huonolla säällä esim. kovalla tuulella tai rankalla sateella. Huonon sään 
sattuessa pura teltta tai poista vähintään peite.

Vältä lammikoiden kertymistä telttasi katolle

Sateella on riski, että teltan katolle ilmestyy lammikoita ja se saattaa johtaa teltan romahtamiseen. Siksi 
on tärkeää pitää kattopeite vapaana vedestä. Varmista, että kattopeite on kaiken aikaa kireällä ja poista 
jatkuvasti teltan katolle kertyvä vesi.

Tee hihnoista näkyvämpiä estääksesi onnettomuuksia

Suosittelemme lisäksi, että teet kiinnityshihnoista ja muista niin näkyviä kuin mahdollista estääksesi 
lapsia tai aikuisia kävelemästä tai kaatumasta niihin, sillä ne kiinnitetään usein maahan jonkin matkan 
päähän itse teltasta. Solmi pätkiä kirkkaan väristä kangasta tai vastaavaa hihnoihin estääksesi 
onnettomuuksia.

Kun sijoitat teltan asfaltille, laatoille tai jollekin muulle kovalle pinnalle, suosittelemme, että kiinnität 
kiinnityshihnat rakennukseen, tukevaan aitaan tai vastaavaan.
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Toivomme, että nautit teltastasi.

Parhain terveisin,

Dancover 

Huomaa: Täältä voit lukea koko turvallisuusohjeet juhlatelttoihimme ja FleXtents® pikatelttoihimme liittyen:

Kondensaatio

Huom: Lämpötilan vaihtelut ja ilman kosteus voivat aiheuttaa kondensaatiota teltan sisä- ja 
ulkopuolelle. Tämä on normaalia, eikä tarkoita sitä että teltta vuotaa.

• Älä pystytä telttaasi huonolla säällä – t.s. kova tuuli, rankka sade tai lumisade. Jos olet jo pystyttänyt 
telttasi, pura se heti huonon sään sattuessa.

• Joissain maissa tarvitaan lupa suuremman kuin 75 m² teltan pystyttämiseen.
• Kovalla tuulella on sinun vastuullasi suojata teltta riittävästi ja estää sitä vahingoittamasta materiaaleja 

ja ihmisiä.
• Telttasi on tarkoitettu väliaikaiseksi suojaksi. Sitä saa käyttää vain satunnaisessa ja tilapäisessä käytössä.
• Kun sataa, syntyy riski veden kertymisestä telttasi katolle ja teltan romahtamisesta. On sinun vastuullasi 

pitää vesi poissa kattopeiteeltä. Varmista, että se on täysin pingotettu ja poista seisova vesi, joka kertyy 
sateen aikana.

• Kun sataa lunta, syntyy riski lumen kertymisestä telttasi katolle. Raskas lumi voi saada teltan 
romahtamaan. On sinun vastuullasi poistaa lumi telttasi katolta ja pelastaa telttasi vahigolta.

• Varmista, että telttasi on täysin kuiva ennen kuin purat ja pakkaat sen. Siten vältät homeen.
• Älä pakkaa tai pura telttaasi alle nollan lämpötiloissa. Se voi aiheuttaa halkeilua – erityisesti teltan 

sivuseinien ikkunoissa.
• Älä käytä avotulta, hitsauslaitteita tai muita kipinän lähteitä teltan sisällä tai läheisyydessä.
• Ole hyvä ja huomaa, että Dancover takuu koskee vain tuotteen normaalia käyttöä, joka tapahtuu 

ohjekirjassa kerrottujen ohjeiden mukaisesti. Takuu ei koske normaalia kulumista. Se ei myöskään koske 
vahinkoa, vikaa ja kulumista, joka johtuu väärästä käytöstä, huonosta huollosta, väärinkäytöstä, 
luvattomista muutoksista tai huonoille sääolosuhteille altistumisesta.

• Suosittelemme, että tarkistat kattaako kotivakuutuksesi telttasi. 
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