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Zalecane warunki bezpieczeŒstwa 



 
 

Uwaga 

Przed przystąpieniem do montażu pawilonu/pergoli przeczytaj poniższe instrukcje i porady dotyczące 
bezpieczeństwa. Czy opakowanie nie jest uszkodzone? Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji 
sprawdź, czy wszystko jest na swoim miejscu. Wady lub brakujące części należy zgłosić firmie Dancover 
przed montażem produktu. Dancover nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas montażu 
produktu, takie jak zadrapania, wgniecenia itp. Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu do 
wykorzystania w przyszłości.  

Obsługa Klienta  

Jeśli masz pytania dotyczące nowego produktu lub potrzebujesz części zamiennych, odwiedź nasz sklep lub 
skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub skorzystaj z naszego czatu.    

Porady dotyczące bezpieczeństwa 

Podczas montażu pawilonu/pergoli Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie lokalnych przepisów i regulacji 
oraz zapewnienie prawidłowego montażu zgodnie z załączoną instrukcją. Bardzo ważne jest, aby 
zmontować wszystkie części zgodnie z instrukcją. Nie pomijaj żadnych części ani kroków.  

Odzież ochronna podczas montażu 

Zachowaj ostrożność podczas montażu pawilonu/pergoli, ponieważ niektóre części mogą mieć ostre 
krawędzie. Używaj rękawic roboczych zgodnie z zaleceniami w instrukcji – najlepiej także butów i okularów 
ochronnych. W przypadku korzystania z drabiny lub elektronarzędzi należy postępować zgodnie z 
zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu.  

Nie opieraj się o pawilon/pergolę podczas montażu. Nie umieszczaj pawilonu/pergoli w miejscu o 
nadmiernym wietrze. Nie próbuj montować pawilonu/pergoli, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki lub 
alkohol.  

Pawilony nie są stałymi budynkami  

Pamiętaj, że chociaż nasze pawilony i pergole są solidnymi i trwałymi konstrukcjami, nie są to budynki 
trwałe jako takie, dlatego należy regularnie sprawdzać konstrukcję, aby upewnić się, że jest bezpieczna i 
sprawna. Ponieważ pawilon i pergola wykonane są z lekkich materiałów, należy upewnić się, że są przez 
cały czas zabezpieczone i przymocowane do podstawy, aby w przypadku złej pogody nie wyrządziły szkody 
innym. Upewnij się, że podczas wkładania kotew gruntowych lub podobnych elementów w ziemię nie 
uderzysz w ukryte kable lub rury.   

Upewnij się, że pawilon/pergola jest umieszczona na twardej i płaskiej powierzchni, najlepiej na betonie, 
ale płyty chodnikowe, drewno lub żwir również spełnią swoją rolę. Podstawa musi być w 100% 
wypoziomowana i pod kątem prostym – sprawdź, sprawdzając wymiary po przekątnej.  

 

 

 

 

 



 
 

W przypadku śniegu i ekstremalnych warunków pogodowych  

Zawsze mocuj konstrukcję, aby zapobiec wypadkom w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych. 
Pawilony i pergole są konstrukcjami tymczasowymi i należy je zabezpieczyć lub zdemontować na zimę lub 
przy złej pogodzie. Ponadto należy usunąć zasłony, ściany boczne i moskitierę przy wietrznej pogodzie.  

Na zimę usuń również zasłony i ściany boczne z konstrukcji i upewnij się, że są suche przed złożeniem i 
przechowywaniem. Pamiętaj, aby usunąć śnieg z dachu pawilonu, aby zapobiec zawaleniu się konstrukcji 
pod ciężarem zbyt ciężkiego śniegu. Innym rozwiązaniem jest zdjęcie dachu na zimę, jeśli z jakiegoś powodu 
nie możesz go regularnie odśnieżać. Ustaw listwy w pergoli pionowo, aby śnieg nie gromadził się na górze. 
Jeśli masz pawilon z tkaniną na całej powierzchni, musisz usunąć wszystkie ściany boczne, a także dach 
podczas ekstremalnych warunków pogodowych i zimą.  

Ubezpieczenie  

Sprawdź, czy pawilon/pergola jest objęta ubezpieczeniem domu. Nigdy nie przebywaj wewnątrz pawilonu 
podczas ekstremalnych warunków pogodowych.  

Informacje gwarancyjne 

Gwarancja Dancover dotyczy wyłącznie normalnego użytkowania produktu, normalnego zużycia, zgodnie z 
pisemnymi instrukcjami użytkowania lub instrukcją obsługi. Jeśli w którymś momencie musisz wyczyścić 
pawilon/pergolę, użyj tylko łagodnego detergentu i letniej lub zimnej wody. Nie używaj żadnych silnych 
środków.   

Odwiedź stronę dancovershop.com, aby uzyskać informacje na temat gwarancji.  

Zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowsze porady dotyczące bezpieczeństwa i 
instrukcje. 
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