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Manual Part 2 
Sikkerhet råd



Vær oppmerksom på følgende! 

I noen land trenger du kanskje en tillatelse når du ønsker å sette opp et garasjetelt av en viss størrelse, 
vanligvis større enn 50 m2. Det er ditt ansvar at du overholder lokale regler og forskrifter, og sørger for at 
garasjeteltet monteres korrekt i henhold til den inkluderte manualen. Det er veldig viktig at du monterer 
alle delene i henhold til instruksjonene og fester garasjeteltet til underlaget på en trygg måte. Ikke utelat 
noen deler eller noen monteringstrinn. 

Værforhold og safetypacks 

Sett aldri opp et garasjetelt i dårlig vær eller når det blåser mye. Sjekk værmeldingen før du begynner å 
sette opp konstruksjonen. I tilfelle været blir dårlig, er det ditt ansvar å sørge for at garasjeteltet er sikret på 
en trygg måte, slik at konstruksjonen ikke kan forårsake skade på person, bygninger eller noe annet. 

Bruk stormstropper og jordspyd, som våre safetypacks, for å sikre konstruksjonen når den skal brukes for 
en kort eller lengre periode. Du må ikke bruke åpen ild, sveiseutstyr eller andre antennelseskilder på 
innsiden eller i umiddelbar nærhet av teltet. Vær aldri på innsiden av garasjeteltet under ekstreme 
værforhold! 

Garasjetelt er midlertidige konstruksjoner 

Alle garasjeteltene er midlertidige konstruksjoner som bare er ment til midlertidig lagring. Kort fortalt, de er 
kraftige og solide konstruksjoner, som vil beskytte bilen og alt annet som lagres, men garasjetelt er ikke 
permanente bygninger, så det er opp til deg å sikre konstruksjonen og til enhver tid sørge for at 
konstruksjonen er sikker og i god stand.  

Forsikring 

Kontroller om det garasjeteltet er dekket av innboforsikringen eller tilsvarende. 

Vær oppmerksom på snø og regn 

I tilfelle det skulle snø, sørg alltid for å måke snøen av taket på konstruksjonen regelmessig, for å forhindre 
at snøen legger seg på taket, tung snø kan få garasjeteltet til å kollapse. 

I tilfelle regn, er det en risiko for vannansamling på taket av garasjeteltet. Tunge vanndammer kan få 
garasjeteltet til å kollapse. Det er ditt ansvar å sørge for at det ikke blir vannansamling på telttaket, ved å 
holde duken stram til enhver tid og fjerne vannet hvis det blir dammer. Sørg for at duken er godt strukket 
ut over rammen til enhver tid. 

Kondens på innsiden av garasjeteltet 

Du kan oppleve kondens på innsiden av garasjeteltet. Temperaturforskjeller og luftfuktighet kan forårsake 
dugg eller kondens både på innsiden og utsiden av garasjeteltet. Dette er normalt, og betyr ikke at teltet 
lekker. 

Ikke pakk opp eller ned garasjeteltet i minusgrader, det kan gjøre at dukmaterialet skades eller knekker. 
Hvis du må jobbe med garasjeteltet i minusgrader, så må du pakke sammen teltet innendørs. Du må passe 
på at teltet er helt tørt før du bretter det sammen, hvis ikke risikerer du muggdannelse mens duken lagres. 

 

 



Garantiinformasjon 

I henhold til skriftlige bruksanvisninger eller manual, gjelder garantien fra Dancover bare normal bruk av 
produktet, vanlig slitasje er unntatt fra garantien. Garantien gjelder ikke skade forårsaket av ulykker, 
misbruk eller modifisering/endring av produktet. Hvis du eventuelt må vaske duken på garasjeteltet, bruk 
bare et mildt rengjøringsmiddel og lunkent eller kaldt vann. Du må aldri bruke kraftige rengjørings- eller 
løsemidler. 

Besøk dancovershop.com for ytterligere garantiinformasjon. 

Kontroller alltid nettstedet vårt for de siste sikkerhetsanbefalingene og brukermanual. 
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