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Manual Part 2 
Skyddsanvisningar



Tack! 

Tack för att du valde en Dancover carport. Vi hoppas att du kommer att tycka om produkten. För att du ska 
få ut det mesta av din nya carport rekommenderar vi att du läser dessa säkerhetsråd noggrant innan du 
monterar och börjar använda carporten! 

Observera att det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och att se till att carporten är korrekt 
monterad enligt den bifogade manualen. Det är mycket viktigt att du monterar alla delar enligt 
instruktionerna och fäster carportarna på basen med de medföljande ankarna eller liknande beslag. Hoppa 
inte över några delar eller några steg. 

Vi rekommenderar också att du förvarar den här manualen någonstans säkert så att du kan använda den 
vid behov. 

Observera! 

Innan du börjar montera carporten, var noga med att kontrollera att allt du behöver finns där enligt listan 
över delar i denna manual. Var säker på att du har fått allt och att inget saknas eller har skadats. Om delar 
saknas eller har skadats, fyll i ett krav på Dancover innan du börjar montera carporten!  

Viktigt! 

Följ instruktionerna som anges i denna manual och börja montera genom att sortera delarna och 
kontrollera mot innehållsförteckningen. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att produkten monteras 
av minst två personer. 

Vissa delar har vassa kanter, så var försiktig när du hanterar komponenter. Använd alltid handskar, skor och 
skyddsglasögon vid montering. Försök inte att montera carporten vid blåsiga eller våta förhållanden. 

Kassera all förpackning på ett ansvarsfullt sätt, var försiktig med plastpåsarna och håll dem borta från små 
barn eftersom de utgör en kvävningsrisk. Håll i allmänhet barn borta från monteringsområdet. 

Försök inte att montera carporten om du är trött, har tagit droger, mediciner eller alkohol, eller om du är 
yrselbenägen. När du använder en trappstege eller elverktyg, se till att du följer tillverkarens säkerhetsråd. 
Klättra inte och stå inte på taket på carporten, och luta inte tunga föremål mot stolparna. Observera att 
denna produkt är designad och tillverkad för att endast vara en carport! 

Om du någon gång vill rengöra din carport, använd ett milt tvättmedel och skölj med kallt rent vatten. 
Använd inte aceton, slipande rengöringsmedel eller andra speciella tvättmedel för att rengöra carporten. 

Väderförhållanden 

Håll taket och rännorna fria från snö, smuts och löv när carporten är monterad och används. För mycket våt 
och tung snö på taket kan skada carporten, så se till att du tar bort våt snö ofta. Vatten rinner av carporten 
själv. 

Carporten måste placeras på ett fast och plant underlag som betong, flaggstenar eller asfalt. Välj din plats 
noggrant innan du börjar montera. Använd ett mjukt material under delarna för att undvika repor och 
skador. När carporten har monterats är det viktigt att du fäster carporten till basen med ankare eller 
liknande för att undvika olyckor vid blåsigt väder och dåligt väder i allmänhet.  

 



Försäkring 

Se till att kontrollera om din carport täcks av din hemförsäkring eller liknande.  

Information kring garanti 

Dancover-garantin gäller endast för normal användning av produkten, normalt slitage undantaget, i 
enlighet med skriftliga bruksanvisningar eller manual. Garantin gäller inte för skada som orsakats av olycka, 
missbruk eller modifiering av produkten. 

Besök dancovershop.com för information om garantin. 

Kontrollera alltid vår webbplats för de senaste säkerhetsråden och manualen.  
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