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Porady dotyczące 
bezpieczeństwa przy 

rozbijaniu namiotu Dancover



W związku z zakupem namiotu Dancover chcielibyśmy przedstawić kilka porad dotyczących 
bezpieczeństwa, które są ważne podczas korzystania z naszych namiotów, namiotów imprezowych i 
ekspresowych.   

Niezależnie od tego, czy kupiłeś namiot imprezowy, czy jeden z naszych namiotów ekspresowych 
FleXtents®, bardzo ważne jest, aby zabezpieczyć tą lekką i elastyczną konstrukcję na wypadek złej pogody, 
takiej jak wiatr i deszcz. Większość naszych klientów zamówiła również jeden lub dwa nasze Zestawy 
Zabezpieczające zawierające pasy i kołki sztormowe, które razem utrzymają namiot i zapobiegną 
wypadkowi.

Pasy sztormowe muszą być przymocowane do stelaża namiotu

Ważne jest, aby przymocować pasy sztormowe do stelaża namiotu - bez względu na to, czy jest to namiot 
imprezowy, czy namiot ekspresowy FleXtents®. Nasze namioty mają metalowe pierścienie w rogach 
poszycia dachowego, ale NIE są one przeznaczone do zabezpieczenia namiotu!

Jak zabezpieczyć namiot ekspresowy FleXtents®:
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Nie próbuj zabezpieczać namiotu za pomocą metalowych pierścieni w rogach poszycia dachowego:
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Oto jak zabezpieczyć namiot imprezowy:

Zwróć uwagę na warunki pogodowe

Nie rozbijaj namiotu przy bardzo złej pogodzie, np. przy silnym wietrze lub ulewnym deszczu. W 
przypadku niepogody zwiń namiot lub przynajmniej zdejmij poszycie.

Unikaj gromadzenia się wody deszczowej na dachu namiotu

Podczas deszczu może wystąpić ryzyko gromadzenia się wody na dachu, co może skutkować 
zapadnięciem się namiotu. Dlatego ważne jest, aby na poszyciu nie gromadziła się woda. Upewnij się, że 
poszycie dachowe jest stale napięte i regularnie usuwaj wodę gromadzącą się na dachu.

Spraw, aby pasy sztormowe były bardziej widoczne, aby uniknąć wypadków

Ponadto zalecamy, aby pasy sztormowe były jak najbardziej widoczne, aby dzieci lub dorośli nie potykali 
się o nie, ponieważ często będą one przymocowane do ziemi w pewnej odległości od samego namiotu. 
Przywiąż kilka kawałków materiału w jasnym kolorze do pasów, aby uniknąć wypadków.

Kiedy ustawiasz namiot na asfalcie, płytach chodnikowych lub innej twardej powierzchni, zalecamy 
przymocowanie pasów do budynku, solidnego ogrodzenia lub czegoś podobnego.         
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Mamy nadzieję, że Twój namiot spraw Ci mnóstwo radości.

Wszystkiego najlepszego,

Dancover 

Uwaga: Tutaj możesz przeczytać nasze pełne porady dotyczące bezpieczeństwa w związku z użytkowaniem 
naszych namiotów imprezowych i namiotów ekspresowych FleXtents®:

Kondensacja

Uwaga: Zmiany temperatury i wilgoć w powietrzu mogą spowodować pojawienie się rosy lub 
skraplania wilgoci na zewnątrz i wewnątrz namiotu. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o 
przeciekaniu namiotu.

• Nie rozstawiaj swojego namiotu w skrajnie złą pogodę – np. przy silnym wietrze, podczas obfitych 
opadów deszczu lub śniegu. Jeżeli namiot jest rozstawiony, w przypadku wystąpienia złych warunków 
pogodowych należy go niezwłocznie złożyć.

• W niektórych krajach, rozstawienie namiotu o powierzchni ponad 75m² wymaga zezwolenia.
• W przypadku silnego wiatru Twoim obowiązkiem jest odpowiednie zabezpieczenie namiotu, aby nie 

uszkodzić materiałów i nie zranić ludzi.
• Twój namiot został zaprojektowany jako schronienie tymczasowe. Powinien być użytkowany 

okazjonalnie, a nie w sposób ciągły.
• Podczas opadów deszczu istnieje ryzyko gromadzenia się wody na dachu namiotu, co grozi jego 

zapadnięciem. Sam jesteś odpowiedzialny za usuwanie wody z dachu. Upewnij się, że poszycie namiotu 
jest w pełni naciągnięte i usuwaj na bieżąco zbierającą się podczas opadów wodę.

• Podczas opadów śniegu, może on gromadzić się na dachu namiotu. Duże obciążenie śniegiem może 
spowodować zawalenie się namiotu. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za usuwanie śniegu z dachu 
namiotu o uchronienie go przed uszkodzeniem.

• Proszę upewnić się przed złożeniem i spakowaniem namiotu, że jest on całkowicie suchy. Dzięki temu 
unikniesz powstawania pleśni wewnątrz namiotu.

• Nie pakuj ani nie rozpakowuj swojego namiotu w temperaturze poniżej zera. Może to prowadzić do 
powstawania pęknięć - zwłaszcza w okolicach okien w ścianach bocznych.

• Wewnątrz namiotu ani w jego pobliżu nie używaj otwartego ognia, sprzętu spawalniczego, ani innych 
źródeł płomienia.

• Proszę pamiętać, że gwarancja Dancover ma zastosowanie tylko do zdarzeń powstałych podczas 
normalnego, zgodnego z instrukcją użytkowania produktu. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia 
produktu. Nie obejmuje również uszkodzeń, defektów i zużycia powstałych wskutek niewłaściwego 
użytkowania, złej konserwacji, nadużycia, nieuprawnionej modyfikacji lub wystawienia na złe warunki 
pogodowe.

• Zalecamy sprawdzenie, czy Twój namiot jest objęty polisą ubezpieczeniową zawartości Twojego domu. 
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