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Skyddsanvisningar



Observera 

Dessa säkerhetsinstruktioner ger viktig information som är relevant för din säkerhet. Läs dem noga innan 
du installerar FleXtents®. Det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och se till att tältet 
hanteras korrekt enligt den bifogade manualen.   

FleXtents® är tillfälliga strukturer 

FleXtents® snabbtält är endast avsedda för tillfällig användning! Alla våra FleXtents® och partytält är 
tillfälliga strukturer avsedda för fester och andra evenemang och är endast framställda för tillfällig 
användning. Kort sagt, de är gjorda för att användas några dagar i taget först innan de tas isär.   

Väderförhållanden och säkerhetspaket 

Sätt aldrig upp ett FleXtents® snabbtält i dåligt väder som kraftigt regn eller stark vind. Kontrollera 
väderprognosen innan du börjar sätta upp snabbtältet – och för de dagarna som tältet kommer att vara 
uppställt. Vid dåliga väderförhållanden är det ditt ansvar att se till att FleXtents® är säkrat på rätt sätt eller 
tas ner så att strukturen inte kan orsaka skador på personer, byggnader och mer.  

Använd stormlinor och markpinnar – våra säkerhetspaket – för att säkra strukturen - även om 
väderprognosen lovar lugnt väder. Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra källor som kan 
antändas inuti eller nära tältet. Befinn dig aldrig inne i snabbtältet under extrema väderförhållanden! 

När du monterar ditt FleXtents® snabbtält måste du se till att ramen är helt utsträckt. Använd de 
medföljande staglinorna, stormlinorna eller markpinnarna på varje ben för att säkra ditt FleXtents® 
ordentligt och se till att taköverdraget alltid är ordentligt sträckt för att förhindra att vatten samlas vid regn. 
Vid dåliga väderförhållanden, stark vind eller kraftigt regn måste du omedelbart ta ner ditt FleXtents®.  

Antalet gäster inuti ett FleXtents® snabbtält  

Som en tumregel kan du ha 1 stående gäst per 0,75 m2 och 1 sittande gäst per 1 m2. Kom ihåg att göra plats 
för en buffé och skapa utrymme mellan borden så att alla snabbt kan komma ut i nödsituationer. Se till att 
inget står i vägen för dörrarna! Observera att du kan montera två eller flera FleXtents® för att göra plats för 
alla gäster som du vill bjuda in!       

Försäkring 

Se till att kontrollera om ditt FleXtents® snabbtält täcks av din hemförsäkring eller liknande.  

Ta hänsyn till snö och regn 

Vid snö ska du alltid ta bort snö från taket på strukturen regelbundet för att förhindra att snö byggs upp på 
taket då tung snö kan få FleXtents® att kollapsa. 

Vid regn finns det risk för att vatten samlas ovanpå FleXtents®. Tunga vattenpölar kan få strukturen att 
kollapsa. Det är ditt ansvar att se till att vatten inte samlas på toppen av tältet genom att alltid hålla 
överdraget sträckt och ta bort vatten om det ändå samlas. Se till att överdraget sträcker sig ordentligt över 
ramen hela tiden.  

 

 

 



Kondens inuti ditt FleXtents® 

Du kan uppleva kondens i ditt FleXtents®. Temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka att dagg 
eller kondens bildas utanpå och inuti ett snabbtält. Detta är normalt och betyder inte att överdraget läcker. 

Packa inte upp eller om ditt FleXtents® vid temperaturer under noll eftersom det kan orsaka att 
täckmaterialet går sönder eller skadas – särskilt fönstren. Om du måste arbeta med snabbtältet i 
minusgrader måste du packa överdraget inomhus. Du måste också se till att överdraget är helt torrt innan 
du viker ihop det, annars riskerar du att mögel bildas medan överdraget lagras.  

Information kring garanti 

Dancover-garantin gäller endast för normal användning av produkten, med undantag för normalt slitage, i 
enlighet med skriftlig bruksanvisning eller manual. Garantin gäller inte skador orsakade av olycka, missbruk 
eller modifiering av produkten. Garantin gäller dessutom inte för skador som orsakas av att FleXtents® 
utsätts för dåliga väderförhållanden.  

Om du behöver rengöra FleXtents® överdraget någon gång, använd endast ett milt rengöringsmedel och 
ljummet eller kallt vatten. Använd inte starka medel av något slag. 

Besök dancovershop.com för information om garanti. 

Kontrollera alltid vår webbplats för de senaste säkerhetsråden och manualen.  

 

FleXtents® är ett registrerat varumärke som tillhör Dancover PLC 
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