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Saugumo Patarimai 
susiję su Dancover 
palapinės statymu



Dėl jūsų Dancover palapinės įsigijimo, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos saugumo patarimus, 
kurių rekomenduojame laikytis, kai perkate mūsų palapines, šventines palapines ir išskleidžiamas 
pavėsines.   

Nepriklausomai nuo to ar įsigijote šventinę palapinę ar vieną iš mūsų FleXtents® išskleidžiamų pavėsinių, 
labai svarbu pritvirtinti lengvą ir prisitaikantį statinį, jeigu būtų prastas oras su lietumi ir vėju. Daugelis 
mūsų klientų taip pat užsakė vieną ar du mūsų Saugumo rinkinius, kuriuose yra audros diržai ir kuoleliai, 
kurie kartu prilaiko palapinę ir apsaugo nuo nelaimingų atsitikimų. 

Audros diržus reikia pritvirtinti prie palapinės rėmo 

Svarbu, kad pritvirtintumėte audros diržus prie jūsų palapinės rėmo – nesvarbu ar tai šventinė palapinė ar 
FleXtents® išskleidžiama pavėsinė. Mūsų pavėsinės turi metalinius žiedus stogo uždangos kampuose, 
tačiau jie NĖRA skirti palapinės tvirtinimui! 

Štai kaip reikia pritvirtinti FleXtents® išskleidžiamą pavėsinę:
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Nebandykite pritvirtinti savo palapinės naudodamiesi žiedais esančiais ant stogo uždangos kraštų:

2



Štai kaip reikia pritvirtinti šventines palapines:

Atkreipkite dėmesį į oro sąlygas

Nebandykite pastatyti palapinės ypatingai prastu oru, pvz. esant stipriam vėjui ar smarkiam lietui. Esant 
prastam orui, išrinkite palapinę arba bent jau nuimkite jos uždangą. 

Venkite balų surinkdami palapinės stogą

Esant lietui, gali būti, kad ant stogo uždangos susidarys balos, dėl kurių palapinė gali sugriūti. Todėl, 
svarbu išlaikyti jūsų stogo uždangą be vandens. Įsitikinkite, kad stogo uždanga visuomet būtų įtempta ir 
pašalinkite ant jos susikaupusį vandenį. 

Padarykite raiščius matomesnius, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų

Be to, rekomenduojame jums padaryti audros raiščius, kaip įmanoma, geriau matomus, kad už jų 
neužkliūtų lakstantys vaikai ar suaugę, ir nenugriūtų, kadangi audros diržai dažnai pririšami tam tikru 
atstumu nuo pačios palapinės. Pririškite prie jų šviesios spalvos audinio arba panašios medžiagos, kad 
išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. 

Kai padėsite savo palapinę ant asfalto, brezento, trinkelių ar kito kieto paviršiaus rekomenduojame jums 
pririšti raiščius prie pastato, tvirtos tvoros ar pan. 
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Tikimės, kad jums patiks jūsų palapinė. 

Linkėjimai

Dancover 

Atkreipkite dėmesį: Čia galite perskaityti mūsų išsamius saugumo patarimus, susijusius su jūsų švientinių 
palapinių ir FleXtents® išskleidžiamų pavėsinių naudojimu: 

Kondensacija

Įsidėmėkite: Temperatūros ir drėgmės pokyčiai ore gali būti rasos ar kondensacijos susidarymo 
palapinės viduje ar išorėje priežastis. Tai yra įprasta ir nereiškia, jog palapinė praleidžia vandenį.

• Nepatariame statyti palapinės kai pučia stiprus vėjas, lyja lietus ar sninga. Jei palapinė jau stovi, 
patariame nedelsiant ją sudėti.

• Kai kuriose šalyse norint pastatyti didesnę nei 75 m² palapinę reikia gauti leidimą.
• Esant stipriam vėjui, jūs prisiimate atsakomybę tinkamai pritvirtinti palapinę, kad apsaugotumėte 

žmones nuo sužeidimų ir aplink esančias medžiagas nuo pažeidimų.
• Jūsų palapinė skirta tik laikinam naudojimui. Ją naudokite tik progomis, bet ne nuolatos.
• Lyjant smarkiam lietui yra galimybė, jog ant jūsų palapinės stogo susikaups vandens balutės, nuo kurių 

svorio palapinė gali sugriūti. Esate atsakingi už šio vandens pašalinimą. Patikrinkite, ar ant stogo nėra 
susikaupusio vandens. Pilnai jį ištempkite ir pašalinkite visą ant jo susikaupusį vandenį.

• Smarkiai sningant yra galimybė, jog ant jūsų palapinės stogo susikaups sniegas, nuo kurio svorio 
palapinė gali sugriūti. Esate atsakingi už šio sniego pašalinimą.

• Prieš supakuodami palapinę, įsitikinkite, jog ji yra visiškai sausa. Taip išvengsite drėgmės ir pelėsių.
• Esant žemesnei nei 0 laipsnių temperatūrai palapinės supakuoti nepatariame. Jei palapinė yra sušalusi, ji 

gali įtrūkti – o ypač šoninės palapinės sienos bei langai.
• Palapinėje ar šalia jos draudžiama naudoti atvirą ugnį, suvirinimo įrankius ar kitus ugnies šaltinius.
• Prašome įsidėmėti, jog Dancover garantija yra taikoma tik tuo atveju, jei palapinė yra naudojama 

įprastai, atsižvelgiant į instrukcijas vadove. Garantija netaikoma nusidėvėjimui, kaip ir nuostoliams bei 
defektams, įvykusiems dėl netinkamo naudojimo, prastos priežiūros, piktnaudžiavimo, neleistinų 
modifikacijų ar blogų oro sąlygų.

• Patariame jums įsitikinti, ar jūsų palapinė yra įtraukta į jūsų namų turinio draudimą. 
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