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Manual Part 2 
Turvaohjeet



Huomaa  

Nämä turvaohjeet tarjoavat tärkeää tietoa, joka on oleellista turvallisuutesi kannalta. Lue ne huolellisesti 
ennen kuin pystytät FleXtents®-telttasi. On sinun vastuullasi totella paikallisia sääntöjä ja määräyksiä ja 
varmistaa, että telttaa käsitellään oikein mukana tulevan ohjekirjan mukaisesti. 

FleXtents® ovat väliaikaisia rakennelmia 

FleXtents® pikateltat on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön! Kaikki FleXtents®-telttamme ja 
juhlatelttamme ovat väliaikaisia rakennelmia, jotka on tarkoitettu juhliin ja muihin tapahtumiin ja ne on 
tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Lyhyesti, ne ovat tarkoitettuja käytettäväksi vain muutama päivä 
kerrallaan ennen purkamista. 

Sääolosuhteet ja Turvapaketit 

Älä koskaan pystytä FleXtents® pikatelttaa huonolla säällä kuten rankka sade tai kova tuuli. Tarkista 
sääennuste ennen kuin aloitat teltan pystytyksen – ja päiville, joina teltta on pystyssä. Huonoissa sääoloissa 
on sinun vastuullasi varmistaa, että FleXtents®-teltta on kiinnitetty turvallisesti tai puretaan, jotta 
rakennelma ei voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, rakennuksille ja muulle. 

Käytä kiinnityshihnoja ja maakiiloja – Turvapakettiamme – rakennelman kiinnitykseen – vaikka sääennuste 
lupaisi tyyntä säätä. Älä käytä avointa tulta, hitsausvälineitä tai muita mahdollisia syttymisenlähteitä, 
teltassa tai sen lähellä. Älä koskaan oleile pikateltassa äärimmäisissä sääolosuhteissa! 

Kun pystytät FleXtents® pikatelttasi, sinun täytyy varmistaa, että runko on suoristettu kokonaan. Käytä 
mukana tulevia telttahihnoja, kiinnityshihnoja tai maakiiloja jokaiseen jalkaan kiinnittämään FleXtents®-
telttasi kunnolla ja takaamaan, että kattopeite on kunnolla venytetty kaiken aikaa estämään vettä 
kertymästä sateella. Huonoissa sääolosuhteissa, kovalla tuulella tai rankalla sateella sinun täytyy purkaa 
FleXtents®-telttasi välittömästi. 

Vieraiden määrä FleXtents® pikateltassa 

Peukalosääntönä sinulla voi olla 1 seisova vieras per 0,75 m2 ja 1 istuva vieras per 1 m2. Muista tehdä tilaa 
buffetille ja tilaa pöytien väliin, jotta kaikki pääsevät nopeasti ulos hätätilanteessa. Varmista, että kaikki 
ovet ovat kaiken aikaa esteettömiä! Huomaa, että voit koota kaksi tai useampia FleXtents®-telttoja 
tehdäksesi tilaa kaikille vieraille, jotka haluat kutsua! 

Vakuutus 

Muista tarkistaa kattaako kotivakuutuksesi tai vastaava FleXtents® pikatelttasi. 

Huomioi lumi ja sade 

Lumisateen sattuessa varmista, että poistat lumen rakennelman katolta säännöllisesti estääksesi lunta 
kerääntymästä katolle, sillä raskas lumi voi aiheuttaa FleXtents®-telttasi romahtamisen. 

Sateen sattuessa on riski, että vesi kertyy FleXtents®-teltan katolle. Raskaat vesilammikot saattavat 
aiheuttaa rakennelman romahtamisen. On sinun vastuullasi varmistaa, että vesi ei keräänny teltan katolle 
pitämällä peite tiukkana kaiken ja poistamalla vesi, jos sitä kuitenkin kerääntyy. Varmista, että peite on 
venytetty kunnolla rungon ylle kaiken aikaa. 

 



Kondensaatio FleXtents®-teltassasi 

Saatat kokea kondensaatiota FleXtents®-teltassasi. Lämpötilan muutokset ja kosteus ilmassa voivat 
aiheuttaa kasteen tai kondensaation ilmestymisen pikatelttasi ulko- ja sisäpuolella. Tämä on normaalia eikä 
tarkoita, että peite vuotaa.  

Älä pura tai pakkaa FleXtents®-telttaasi alle nolla lämpötiloissa, sillä se saattaa aiheuttaa peitemateriaalin 
hajoamisen tai vahingoittumisen – erityisesti ikkunoiden. Jos sinun täytyy työskennellä pikateltassa 
pakkasasteilla, sinun täytyy pakata peite sisällä. Sinun täytyy myös varmistaa, että peite on kokonaan kuiva 
ennen kuin taittelet sen kokoon tai saattaa tulla riski, että peitteeseen kehittyy hometta varastossa. 

Takuutiedot 

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen normaalin käytön, paitsi normaali kuluminen, kirjallisten 
käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vahingosta, 
väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen modifioinnista. Lisäksi, takuu ei kata vahinkoja, 
jotka johtuvat FleXtents®-teltan altistamisesta huonoille sääolosuhteille. 

Jos sinun täytyy puhdistaa FleXtents®-telttasi peite jossain vaiheessa, käytä vain mietoa pesuainetta ja 
haaleaa tai kylmää vettä. Älä käytä minkäänlaisia vahvoja aineita. 

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi tietoa takuusta. 

Tarkista aina verkkosivuiltamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat. 

 

FleXtents® on Dancover PLC:n rekisteröity tavaramerkki 
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