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Säkerhetsanvisningar 
i samband med att slå 
upp ett Dancover tält



I samband med ditt köp av ett Dancover tält vill vi vända din uppmärksamhet mot några av de 
säkerhetsråden som vi rekommenderar när du använder våra tält, partytält och snabbtält.

Oavsett om du har köpt ett partytält eller en av våra FleXtents® snabbtält är det mycket viktigt att du 
säkrar de lätta och flexibla strukturerna så att de är redo för dåligt väder såsom vind och regn. De flesta 
av våra kunder har också beställt ett eller två av våra säkerhetspaket som innehåller stormlinor och 
markpinnar som tillsammans håller uppe tältet och förhindrar en olycka. 

Stormlinor måste säkras till tältets ställning 

Det är viktigt att du fäster stormlinorna på tältets ställning – oavsett om det är ett partytält eller ett 
FleXtents® snabbtält. Våra snabbtält har metallringar i överdragets hörn, men de är INTE avsedda för att 
säkra tältet! 

Det är så här du säkrar ett FleXtents® snabbtält:
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Försök inte att säkra ditt tält genom att använda metallringarna i överdragets hörn:
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Så här säkrar du dina partytält:

Undvik att pölar samlas på ditt tälts tak

Om det regnar finns det risk för att vattenpölar uppstår på tältets tak, och det kan leda till att tältet 
kollapsar. Det är därför det är viktigt att hålla takets överdrag fritt från vatten. Se till att överdraget alltid 
är spänt och ta bort allt vatten som samlas på tältets överdrag kontinuerligt. 

Gör linor och mer synliga för att undvika olyckor

Dessutom rekommenderar vi att du gör stormlinor och mer så synliga som möjligt för att undvika att 
barn eller vuxna går in i dem eller faller över dem eftersom de ofta kommer att fästas i marken ett 
avstånd från själva tältet. Knyt några bitar av ljust färgat tyg eller liknande om linorna för att undvika 
olyckor.

När du placerar ett tält på asfalt, flaggsten eller någon annan hård yta rekommenderar vi att du fäster 
stormlinorna i en byggnad, ett robust staket eller liknande.         
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Vi hoppas att du kommer att njuta av ditt tält. 

Med vänliga hälsningar

Dancover 

Observera: Här kan du läsa våra fullständiga säkerhetsråd i samband med användningen av våra partytält 
och FleXtents® snabbtält:

Kondensation

OBS: temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka fukt eller kondens utanför och inuti ett tält. 
Detta är normalt och innebär inte att tältet läcker.

• Sätt inte upp dina tält i mycket dåligt väder – dvs. stark vind, tungt regn eller snö. Om du redan har satt 
upp tältet, se till att ta ner det omedelbart i händelse av dåligt väder.

• I vissa länder krävs godkännande för att ställa upp ett tält större än 75 m².
• Vid stark vind är det ditt ansvar att säkra tältet ordentligt och hindra det från att skada material och 

människor.
• Ditt tält är tänkt som en tillfällig form av skydd. Det är till för att användas endast tillfälligt och icke-

permanent.
• När det regnar finns det risk att vatten bildas på taket på tältet och får tältet att kollapsa. Det är ditt 

ansvar att hålla tälttaket fritt från vatten. Se till att det är helt utsträckt och ta bort vatten som bildats 
vid regn.

• När det snöar finns det risk att snö bildas på taket på tältet. Tung snö kan få tältet att kollapsa. Det är 
ditt ansvar att ta bort snö från taket på tältet och se till att ditt tält inte skadas.

• Var säker på att tältet är helt torrt innan du tar ner det och packar ihop det. Då undviker du mögel och 
fuktskador.

• Packa inte upp eller ner tältet vid minusgrader. Detta kan orsaka skador - särskilt på tältfönster i 
sidoväggarna.

• Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra antändningskällor, inom eller i närheten av tältet.
• Dancovers garanti gäller endast för normal användning av produkten enligt instruktionerna i din 

manual. Garantin täcker inte normalt slitage. Den täcker inte heller skador, defekter och slitage som 
orsakats av felaktig användning, bristande underhåll, missbruk, obehörig modifiering eller exponering 
för dåligt väder.

• Vi rekommenderar att du kontrollerar om ditt tält täcks av din hemförsäkring.
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