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Manual Part 2 
Turvaohjeet



Kiitos! 

Kiitos, että valitsit Dancoverin autokatoksen. Toivomme, että nautit tuotteesta. Jotta saat parhaan hyödyn 
uudesta autokatoksestasi, suosittelemme lukemaan nämä Turvaohjeet huolellisesti ennen kuin kokoat ja 
aloitat autokatoksen käytön! 

Huomaa, että on sinun vastuullasi totella paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä varmistaa, että autokatos 
on koottu oikein mukana tulevan ohjekirjan mukaisesti. On erittäin tärkeää, että kokoat kaikki osat 
ohjeiden mukaisesti ja kiinnität autokatoksen pohjaan mukana tulevilla ankkureilla tai vastaavilla 
kiinnikkeillä. Älä jätä mitään osia tai vaiheita välistä. 

Suosittelemme myös, että pidät ohjekirjan jossain turvallisessa paikassa, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. 

Huomio! 

Ennen kuin kokoat autokatoksen varmista, että sinulla on kaikki, mitä tarvitset tämän ohjekirjan osalistan 
mukaisesti. Varmista, että olet saanut kaiken eikä mitään puutu tai ole vahingoittunut. Jos osia puuttuu tai 
on vahingoittunut, täytä Reklamaatio Dancoverille ennen kuin aloitat autokatoksen kokoamisen! 

Tärkeää! 

Seuraa tässä ohjekirjassa listattuja ohjeita ja aloita kokoaminen järjestämällä osat ja tarkista osaluettelon 
mukaan. Turvallisuussyistä suosittelemme vahvasti, että tuotetta on kokoamassa ainakin kaksi ihmistä. 

Joissain osissa on teräviä reunoja, joten ole varovainen, kun käsittelet osia. Käytä aina käsineitä, kenkiä ja 
suojalaseja kokoamisen aikana. Älä yritä koota autokatosta tuulisissa tai märissä olosuhteissa. 

Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja ole varovainen muovipussien kanssa ja pidä ne poissa 
pienten lasten ulottuvilta, sillä niissä on tukehtumisvaara. Yleisesti, pidä lapset poissa kokoamisalueelta. 

Älä yritä koota autokatosta, jos olet väsynyt, käyttänyt päihdyttäviä aineita, lääkkeitä tai alkoholia, tai jos 
kärsit huimauskohtauksista. Kun käytät tikkaita tai sähkötyökaluja, varmista, että seuraat valmistajan 
turvaohjeita. Älä kiipeä autokatoksen katolle tai seiso sillä tai nojaa painavia esineitä tolppia vasten. 
Huomaa, että tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu vain autokatokseksi! 

Jos jossain vaiheessa haluat puhdistaa autokatoksen, käytä mietoa pesuaineliuosta ja huuhtele kylmällä 
puhtaalla vedellä. Älä käytä asetonia, hiovia puhdistusaineita tai muita erikoispuhdistusaineita 
puhdistaaksesi autokatoksen. 

Sääolosuhteet 

Kun autokatos on koottu ja käytössä, pidä katto ja rännit vapaana lumesta, liasta ja lehdistä. Liian paljon 
märkää ja raskasta lunta katolla voi vahingoittaa autokatosta, joten varmista, että poistat märän lumen 
tarvittaessa. Vesi valuu autokatoksen päältä itsestään. 

Autokatos pitää sijoittaa vakaalle ja tasaiselle pohjalle, kuten betoni, laatat, puu tai asfaltti. Valitse paikka 
huolellisesti ennen kuin aloitat kokoamisen. Kokoamisen aikana käytä pehmeää materiaalia osien alla 
estääksesi naarmuja ja vahinkoja. Kun autokatos on koottu, on tärkeää, että kiinnität autokatoksen pohjaan 
ankkureilla tai vastaavilla välttääksesi onnettomuuksia kovalla tuulella ja huonolla säällä yleisesti. 

Vakuutus 

Muista tarkistaa kattaako kotivakuutuksesi tai vastaava autokatoksen. 



Takuutiedot 

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen tavallisen käytön, pois lukien normaali kuluminen, kirjoitettujen 
käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat vahingoista, 
väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen modifikaatioista. 

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi tietoa takuusta. 

Tarkista aina verkkosivultamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat. 
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