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Manual Part 2 
Sikkerhedsanvisninger



Attention 

Sørg for at læse denne vejledning og sikkerhedsanvisningerne, før du begynder at samle dit drivhus eller 
orangeri. Er emballagen hel og uden skader? Tjek venligst om alt er der, før du begynder at samle 
produktet. Mangler eller ødelagte dele skal anmeldes til Dancover, før du begynder at samle produktet. 
Dancover er ikke ansvarlig for skader, der opstår under samling såsom ridser, buler eller tilsvarende. 
Opbevar denne manual et sikkert sted, så du altid kan finde den frem igen.  

Kundeservice 

Har du spørgsmål i forbindelse med dit nye produkt eller skal du bruge reservedele, så gå ind på vores shop 
eller kontakt os via telefon, e-mail eller benyt vores chat.     

Sikkerhedsanvisninger 

Når du skal opføre et drivhus, så er det dit ansvar at overholde lokale regler og bestemmelser og at sikre, at 
drivhuset bliver samlet korrekt ifølge den vedlagte manual. Det er meget vigtigt, at du samler alle delene 
ifølge vejledningen. Undlad ikke en eller flere dele eller spring ikke trin over i vejledningen.   

Beskyttelsesudstyr ved opstilling 

Sørg for at passe på dig selv, når du skal samle drivhuset, da nogle af delene har skarpe kanter – både 
profiler og glas/vinduespaneler. Brug arbejdshandsker som anbefalet i manualen – og helst også solide sko 
og sikkerhedsbriller. Hvis du bruger en stige og/eller elektrisk værktøj, så sørg for at følge producentens 
anbefalinger omkring sikkerhed. Hold børn væk fra området, hvor du samler drivhuset. Opstil kun drivhuset 
i tørt og ikke blæsende vejr for en sikkerheds skyld.    

Læn dig ikke op ad drivhuset under opstilling. Og undgå at samle eller placere drivhuset et sted, hvor der 
kan forekomme stærk vind. Du skal ikke gå i gang med at samle drivhuset, hvis du er træt eller har indtaget 
stoffer eller alkohol. Sørg for at være mere end en person til opgaven.     

Attention! 

Det er vigtigt at placere dit drivhus eller orangeri på en fast og jævn overflade, helst beton, men fliser, træ 
og grus kan også fungere. Fundamentet skal være 100% i vater og have de rigtige vinkler – tjek ved at måle 
de to diagonalmål. Det er af afgørende betydning, uanset om du har et drivhus med en præfabrikeret 
sokkel eller du selv bygger en. Sørg altid for at fastgøre drivhuset til fundamentet for at undgå ulykker i 
tilfælde af ekstremt vejr. Du skal ydermere altid sørge for at lukke dørene forsvarligt i tilfælde af stormvejr. 

Sne og andre mulige farer 

Hvis der kan samle sig sne oven på dit drivhus, så skal du sørge for at fjerne det, da drivhuset ellers kan 
risikere at kollapse under vægten af for meget tung sne. En ekstra sikkerhedsforanstaltning kunne være at 
placere en eller flere støttestolper under tagbjælken. Når du vælger, hvor dit drivhus skal stå, så tænk over 
risikoen for store grene, som kan falde ned, sne fra hustage og andet, der potentielt kan udgøre en risiko 
for drivhuset.        

Vi anbefaler altid at bruge silikone for at sikre dine vinduer, også selv om det ikke står i manualen. Silikone 
forsegler vinduerne, så de sidder godt fast også selv om det blæser.    



 
 

Regelmæssigt eftersyn og sikkerhed   

Du skal være opmærksom på, at selv om vores drivhuse og orangerier er solide og holdbare, så er de ikke 
permanente bygninger, så derfor er det op til dig regelmæssigt at efterse konstruktionen for at sikre dig, at 
den er sikker og virker efter hensigten. Et drivhus er en solid men også let konstruktion, så det er dit ansvar, 
at drivhuset er fastgjort forsvarligt til fundamentet, så det ikke kan udgøre en fare i tilfælde af uvejr. I 
tilfælde af stormvejr, så skal du fjerne eller fastgøre alle løse genstande i haven omkring drivhuset – som 
f.eks. havemøbler, parasoller, legetøj, trampolin med mere – fordi det ellers vil kunne flytte sig og ramme 
drivhuset under uvejret. Om vinteren kan du sikre drivhuset ved at afmontere de automatiske 
vinduesåbnere og helt overordnet sikre døre og vinduer, så vinden ikke kan få fat.    

Når du fastgør rammen af drivhuset til fundamentet, så sørg for ikke at ramme skjulte ledninger eller rør i 
jorden, når du fastgør jordspyd, jordankre eller tilsvarende.    

Forsikring   

Undersøg om dit drivhus er dækket af din indboforsikring eller tilsvarende. Ophold dig aldrig i drivhuset i 
ekstremt vejr. Sørg for at døre og vinduer i drivhuset er forsvarligt lukket i tilfælde af storm.   

Information omkring garanti 

Dancovers garanti gælder kun ved almindelig brug af produktet, almindeligt slitage undtaget, og i 
overensstemmelse med de skrevne brugsanvisninger eller manualer. Garantien dækker ikke skader, som er 
opstået ved uheld, vold, misbrug eller ved at der er ændret ved produktet. Hvis du skal rengøre dit drivhus, 
så skal du kun bruge et mildt rengøringsmiddel og lunkent eller koldt vand. Brug aldrig stærke midler af 
nogen art eller højtrykspuler.    

Besøg dancovershop.com for mere information omkring garantier.   

Du kan altid besøge vores hjemmeside for at få de nyeste Sikkerhedsanvisninger og manualer.   
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