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Manual Part 2 
Conselhos de Segurana



Atenção 

Por favor leia estas instruções e aconselhamentos de segurança antes de começar a montar a sua tenda 
gazebo/pavilhão pérgola. A embalagem não está danificada? Por favor verifique se todas as peças estão 
presentes antes de começar a montar a estrutura. As peças com defeito ou em falta devem ser reclamadas 
à Dancover antes da montagem do produto. A Dancover não pode ser responsabilizada por danos causados 
durante a montagem do produto como riscos, amolgadelas ou similares. Guarde estas instruções num local 
seguro para referência futura.  

Serviço de Apoio ao Cliente 

Se tiver dúvidas em relação ao seu novo produto ou se precisar de peças de reposição, por favor visite a 
nossa loja ou contacte-nos por telefone, email ou utilize o nosso chat.    

Aconselhamento de segurança 

Ao montar uma tenda gazebo/pavilhão pérgola é da sua responsabilidade cumprir as regras e 
regulamentos locais e assegurar que a tenda gazebo é montada corretamente de acordo com o manual em 
anexo. É muito importante que reúna todas as peças de acordo com as instruções. Não ignorar quaisquer 
peças ou quaisquer passos.  

Equipamento de proteção durante a montagem 

Por favor tenha cuidado ao montar a tenda gazebo/pavilhão pérgola, pois algumas peças podem ser 
pesadas e ter arestas afiadas. Use luvas de trabalho como recomendado no manual - e de preferência 
calçado e óculos de segurança. Se utilizar uma escada ou ferramentas elétricas, não se esqueça de seguir os 
aconselhamentos de segurança do fabricante. Mantenha as crianças afastadas do local de montagem.  

Não se encostar à tenda gazebo/pavilhão pérgola durante a montagem. Não coloque a tenda 
gazebo/pavilhão pérgola numa zona com vento excessivo. Não tente montar esta tenda gazebo se estiver 
cansado, se tiver consumido drogas ou álcool.  

As tendas gazebo/pavilhões pérgola não são edifícios permanentes 

Por favor tenha em atenção que embora as nossas tendas gazebo/pavilhões pérgola sejam estruturas 
robustas e duráveis, não são edifícios permanentes como tal, por isso cabe-lhe a si verificar regularmente a 
estrutura para se certificar de que está segura e em condições de funcionamento. Como as tendas 
gazebo/pavilhões pérgola são feitos de materiais de peso leve, deve certificar-se de que estão sempre 
seguras e presas à base, para que a tenda gazebo/pavilhão pérgola não cause danos a outras pessoas em 
caso de mau tempo. Certifique-se de que não atinge quaisquer cabos ou tubos escondidos no solo ao 
inserir as estacas do solo ou similares.   

Certifique-se de que coloca a tenda gazebo/pavilhão pérgola sobre uma superfície firme e plana, de 
preferência de betão, mas as lajes, madeira ou gravilha também podem resultar. A base deve estar 100% 
nivelada e com os ângulos retos - verifique medindo as duas dimensões diagonais.  



 
 

Em caso de neve e tempo extremo  

Fixe sempre a estrutura para prevenir acidentes em caso de condições meteorológicas extremas. As tendas 
gazebo/pavilhões pérgola são estruturas provisórias e devem ser fixados ou retirados durante o Inverno ou 
com mau tempo. Para além disso, remova cortinas, paredes laterais, e rede de mosquito em caso de tempo 
ventoso.  

Para o Inverno, remova também as cortinas e as paredes laterais da estrutura e certifique-se de que estão 
secas antes de as dobrar e armazenar. Certifique-se de remover a neve do teto da tenda gazebo para evitar 
que a estrutura colapse devido ao peso de demasiada neve pesada. Outra solução é remover o teto 
durante o Inverno se, por alguma razão, não for possível remover regularmente a neve. Coloque as ripas na 
sua tenda gazebo ou pavilhão pérgola na vertical para que a neve não se acumule no topo.       

Seguro  

Por favor, verifique se uma tenda gazebo/pavilhão pérgola está coberto pelo seu seguro de conteúdo 
doméstico. Não fique no interior da tenda gazebo durante condições meteorológicas extremas.  

Informação sobre a garantia 

A garantia da Dancover aplica-se apenas à utilização normal do produto, com exceção do desgaste normal, 
de acordo com as instruções de utilização por escrito ou no manual. Se precisar de limpar a sua tenda 
gazebo/pavilhão pérgola em algum momento, utilize apenas um detergente suave e água morna ou fria. 
Não utilize agentes fortes de qualquer tipo.   

Visite dancovershop.com para obter informações sobre a garantia. 

Consulte sempre o nosso site para obter os mais recentes aconselhamentos de segurança ou manuais. 
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