
21-07-2021

Manual Part 2 
Sikkerhet råd 



Vær oppmerksom på følgende 

Les disse instruksjonene og sikkerhetsanbefalingene før du begynner å montere paviljongen/pergolaen. Er 
emballasjen uskadet? Kontroller om alle delene er til stede før du begynner å montere konstruksjonen. Du 
må sende reklamasjon på defekter eller manglende deler før du monterer produktet. Dancover kan ikke 
holdes ansvarlig for skader forårsaket under montering av produktet: som skader, bulker eller tilsvarende. 
Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted for fremtidige referanser. 

Kundeservice 

Hvis du har spørsmål om det nye produktet eller hvis du trenger reservedeler, besøk butikken eller kontakt 
oss på telefon, e-post eller bruk chatten. 

Sikkerhetsanbefalinger 

Når du setter opp en paviljong/pergola, er det ditt ansvar at dette gjøres i henhold til lokale lover og regler, 
og sørger for at paviljongen monteres korrekt i henhold til den inkluderte brukermanualen. Det er veldig 
viktig at du monterer alle delene i henhold til instruksjonene. Ikke hopp over noen deler eller 
monteringstrinn. 

Bruk av verneutstyr under monteringen 

Vær forsiktig under monteringen av paviljongen/pergolaen, siden noen deler kan være tunge og ha skarpe 
kanter. Bruk arbeidshansker som anbefalt i manualen og helst vernesko og -briller. Hvis du bruker stige eller 
elektriske verktøy, sørg for at følger sikkerhetsanbefalingene fra produsenten. Hold barn borte fra 
monteringsstedet.  

Ikke len deg mot paviljongen/pergolaen under montering. Ikke sett paviljongen/pergolaen på et sted med 
mye vind. Ikke sett opp paviljongen hvis du er trøtt eller hvis du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. 

Paviljonger er ikke permanente bygninger 

Vær oppmerksom på at selv om paviljongene og pergolaene våre er solide og holdbare konstruksjoner, så 
er de imidlertid ikke permanente bygninger som sådan, og det opp til deg og kontrollere konstruksjonen 
regelmessig for å sørge for at den trygg og fungerer som den skal. Siden paviljongene og pergolaene er 
laget av lette materialer, så må du passe på at de alltid er trygt sikret og festet til underlaget, slik at 
paviljongen/pergolaen ikke forårsaker skade på andre i tilfelle dårlig vær. Sørg for at du ikke treffer noen 
skjulte kabler eller rør i bakken når du setter ned jordankre eller tilsvarende. 

Pass på at du setter paviljongen / pergolaen på et jevnt og fast underlag, helst betong, men 
belegningsstein, treplatting eller grus kan også fungere. Underlaget må være 100 % i vater og rettvinklet, 
kontroller vinklene ved å måle begge diagonalene. 



 
 

I tilfelle snø eller ekstremvær 

Konstruksjonen må alltid festes godt for å forhindre ulykker i tilfelle ekstremvær. Paviljonger og pergolaer 
er midlertidige konstruksjoner, og må festes eller tas ned om vinteren eller i dårlig vær. I tillegg må 
gardiner, sidevegger og myggnetting også fjernes i tilfelle dårlig vær. 

Om vinteren bør gardiner og sidevegger tas av konstruksjonen, og sørg for at de er tørre før de brettes 
sammen og lagres. Pass på at du fjerner snø fra taket på paviljongen for å forhindre at konstruksjonen 
kollapser fra vekten av for mye tung snø. En annen løsning er å fjerne taket om vinteren, hvis du av en eller 
annen grunn ikke har anledning til å fjerne snøen regelmessig. Sett taklamellene på pergolapaviljongen 
vertikalt, slik at snøen ikke samler seg på toppen. Hvis du har en paviljong med duk på alle sidene, må du 
fjerne både sideveggene og taket under ekstremvær og om vinteren. 

Forsikring 

Sjekk om en paviljong/pergola er dekket av innboforsikringen. Ikke opphold deg på innsiden av paviljongen 
under ekstreme værforhold. 

Garantiinformasjon 

Garantien fra Dancover dekker bare normal bruk av produktet, vanlig slitasje er unntatt, i henhold til de 
skriftlige brukerinstruksjonene eller brukermanualen. Hvis du eventuelt trenger å rengjøre 
paviljongen/pergolaen, bruk bare et mildt rengjøringsmiddel og lunkent eller kaldt vann. Ikke bruk kraftige 
rengjøringsmidler av noe slag. 

Besøk dancovershop.com for garantiinformasjon. 

Sjekk nettstedet eller brukermanualen for oppdaterte sikkerhetsanbefalinger. 
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