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Manual Part 2 
Turvaohjeet



Huomio 

Lue nämä ohjeet ja turvaohjeet ennen kuin aloitat paviljonkisi/pergolasi kokoamisen. Onko pakkaus 
vahingoittumaton? Tarkista onko siinä kaikki osat ennen kuin aloitat rakennelman kokoamisen. Viat tai 
puuttuvat osat pitää reklamoida Dancoverille ennen tuotteen kokoamista. Dancoveria ei voida pitää 
vastuussa vahingoista, jotka tapahtuvat tuotteen kokoamisen aikana kuten naarmut, kolhut ja vastaavat. 
Pidä nämä ohjeet turvallisessa paikassa tulevaisuutta varten. 

Asiakaspalvelu 

Jos sinulla on kysymyksiä uusista tuotteistamme tai tarvitset varaosia, vieraile kaupassamme tai ota meihin 
yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai käytä chattiamme. 

Turvaohjeet 

Kun rakennat paviljongin/pergolan, on sinun vastuullasi totella paikallisia sääntöjä ja määräyksiä ja 
varmistaa, että paviljonki on koottu oikein mukana tulevan ohjekirjan mukaan. On erittäin tärkeää, että 
kokoat kaikki osat ohjeiden mukaan. Älä jätä mitään osia tai vaiheita välistä. 

Suojavarusteet kokoamisen aikana 

Ole huolellinen, kun kokoat paviljonkia/pergolaa, sillä jotkin osat saattavat olla painavia ja niissä olla teräviä 
reunoja. Käytä työkäsineitä, kuten ohjekirjassa suositellaan – ja mielellään turvakenkiä ja suojalaseja. Jos 
käytät tikkaita tai sähkötyökaluja, varmista, että seuraat valmistajan turvaohjeita. Pidä lapset poissa 
kokoamispaikalta.  

Älä nojaa paviljonkia/pergolaa vasten kokoamisen aikana. Älä sijoita paviljonkia/pergolaa alueelle, joka on 
erittäin tuulinen. Älä yritä koota tätä paviljonkia, jos olet väsynyt, ottanut päihdyttäviä aineita tai alkoholia. 

Paviljongit eivät ole pysyviä rakennuksia 

Huomaa, että vaikka paviljongit ovat tukevia ja kestäviä rakennelmia, ne eivät ole sinällään pysyviä 
rakennuksia, joten on sinun vastuullasi tarkistaa rakenne säännöllisesti varmistaaksesi, että se on 
turvallinen ja toimiva. Koska paviljongit ja pergolat on tehty kevyistä materiaaleista, sinun täytyy varmistaa, 
että ne ovat kaiken aikaa turvallisesti kiinnitetty pohjaan, jotta paviljonki/pergola ei aiheuta vahinkoa muille 
huonon sään sattuessa. Varmista, että et osu maahan piilotettuihin kaapeleihin tai putkiin, kun asennat 
maa-ankkureita tai vastaavia. 

Varmista, että sijoitat paviljongin/pergolan kiinteälle ja tasaiselle pinnalle, mieluusti betonille, mutta laatat, 
puu tai sora voivat myös toimia. Pohjan täytyy olla 100% tasainen ja suorakulmainen – tarkista mittaamalla 
kaksi diagonaalista mittaa.  



Lumisateen ja äärimmäisten säiden sattuessa 

Kiinnitä rakennelma aina estääksesi vahinkoja äärimmäisten säiden sattuessa. Paviljongit ja pergolat ovat 
väliaikaisia rakennelmia ja ne pitää kiinnittää tai purkaa talvella tai huonolla säällä. Poista lisäksi verhot, 
sivuseinät ja hyttysverkot tuulisen sään sattuessa. 

Poista myös verhot ja sivuseinät rakennelmasta talveksi ja varmista, että ne ovat kuivia ennen kuin taittelet 
ja varastoit ne. Varmista, että poistat lumen paviljongin katolta estääksesi rakennelmaa romahtamasta liian 
paljon raskaan lumen painosta. Toinen ratkaisu on poistaa katto talvella, jos et jostain syystä voi poistaa 
lunta säännöllisesti. Aseta pergola paviljonkisi säleet pystyyn, jotta lumi ei keräänny katolle. Jos sinulla on 
paviljonki, jossa on kangasta kaikkialla, sinun täytyy poistaa kaikki sivuseinät sekä katto äärimmäisillä säillä 
ja talvella. 

Vakuutus 

Tarkista, kattaako kotivakuutuksesi paviljongin/pergolan. Älä oleile paviljongissa äärisääoloissa. 

Takuutiedot 

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen normaalin käytön, paitsi normaali kuluminen, kirjallisten 
käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Jos sinun täytyy puhdistaa paviljongisi/pergolasi jossain vaiheessa, 
käytä vain mietoa pesuainetta ja haaleaa tai kylmää vettä. Älä käytä minkäänlaisia vahvoja aineita. 

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi tietoa takuusta. 

Varmista aina verkkosivuiltamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat. 
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