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Manual Part 2 
Sikkerhet råd



Vær oppmerksom på følgende 

Les disse instruksjonene og sikkerhetsanbefalingene før du begynner å montere drivhuset eller 
oransjeriet. Er emballasjen uskadet? Kontroller om alt er til stede før du begynner monteringen av 
konstruksjonen. En eventuell reklamasjon på defekter eller deler som mangler, må sendes til 
Dancover før du starter monteringen. Dancover kan ikke holdes ansvarlig for skader påført under 
monteringen av produktet, som riper, bulker eller tilsvarende. Ta vare på disse instruksjonene på 
et trygt sted for fremtidige referanser. 

Kundeservice 

Besøk gjerne butikken vår eller kontakt via telefon, e-post eller bruk chatten, hvis du har spørsmål 
om det nye produktet eller om du trenger reservedeler. 

Sikkerhetsanbefalinger 

Når du setter opp et drivhus, er det ditt ansvar at du forholder deg til lokale lover og regler, og 
sørger for at drivhuset monteres korrekt ifølge den inkluderte monteringsanvisningen. Det er veldig 
viktig at du monterer delene i henhold til instruksjonene. Ikke hopp over noen deler eller 
monteringstrinn.  

Bruk av verneutstyr under monteringen 

Vær forsiktig når du monterer drivhuset, siden noen av delene kan ha skarpe kanter, både profiler 
og glass. Bruk arbeidshansker som anbefalt i manualen, og helst vernesko og -briller. Hvis du bruker 
en stige eller elektriske verktøy, sørg for at du forholder deg til sikkerhetsanbefalingene fra 
produsenten. Barn bør holdes borte monteringsstedet. Av sikkerhetsgrunner, bør du ikke sette opp 
drivhuset i regnvær og mye vind. 

Ikke len deg mot drivhuset mens du bygger. Ikke sett drivhuset på et vindutsatt sted. Ikke prøv å 
sett opp drivhuset hvis du trøtt eller er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Vi anbefaler at du 
ikke er alene når du gjør monteringen. 

Vær oppmerksom på følgende! 

Pass på at du setter drivhuset på et jevnt og fast underlag, helst betong, men belegningsstein, 
treplatting eller grus kan også fungere. Sokkelen må være helt i vater og rettvinklet, kontroller 
med å måle de to diagonale lengdene. Dette er viktig enten du har et drivhus med en prefabrikert 
sokkel eller du lager din egen sokkel. Fest rammen på konstruksjonen, for å forhindre ulykker i 
tilfelle ekstremvær. 



Snø og andre potensielle farer 

Hvis det samler seg snø på drivhustaket, pass på at du måker bort all snøen slik at drivhuset ikke 
kollapser fra vekten av alt for tung snø. En ekstra forhåndsregel, kan være å plassere en eller flere 
søyler under mønet. Når du plasserer drivhuset, vær oppmerksom på grener som kan falle ned fra 
trær, snøras fra tak og andre ting som kan være en potensiell fare for drivhuset. Vi anbefaler at du 
bruker silikon for å sikre vinduspanlene, selv om dette ikke står beskrevet monteringsmanualen. 
Silikon forsegler vinduene og gjør at de holder seg på plass. 

Regelmessig kontroll og sikkerhet 

Vær oppmerksom på at selv om drivhus og oransjerier er solide og holdbare konstruksjoner, så er 
de likevel ikke permanente bygninger, så det er opp til deg å kontrollere konstruksjonen for å 
sørge for at det er trygt og fungerer som det skal. Et drivhus er en solid med lett konstruksjon, så 
det er ditt ansvar å kontrollere at drivhuset er trygt festet til sokkelen, slik at drivhuset ikke 
forårsaker skade på andre i tilfelle det blir dårlig vær. I tilfelle storm, må alt av løse gjenstander 
fjernes fra hagen: hagemøbler, parasoller, leker, trampoliner og den slags, ettersom dette flytte 
seg og treffe drivhuset i uværet. Om vinteren kan du sikre drivhuset ved å fjerne de automatiske 
vindusåpnerne og generelt sikre dører og vinduer så ikke vinden får tak. Når du fester rammen på 
drivhuset, må du passe på å ikke treffe skjulte kabler eller rør i bakken når du slår ned jordspydene, 
jordankre eller tilsvarende. 

Forsikring 

Sjekk om drivhuset er dekket av innboforsikringen. Ikke opphold deg i drivhuset under ekstreme 
værforhold. Sørg for at vinduer og dører er forsvarlig lukket når det blåser mye. 

Garantien fra Dancover gjelder bare vanlig bruk av produktet, vanlig slitasje er ikke inkludert, i 
henhold til de skriftlige brukerinstruksjonen eller manualen. Hvis du eventuelt trenger å rengjøre 
drivhuset, bruk bare et mildt rengjøringsmiddel og lunkent eller kaldt vann – og et 
desinfeksjonsmiddel før den nye sesongen. Kraftige rengjøringsmidler må ikke benyttes. 

Garantiinformasjon 

Besøk dancovershop.com for garantiinformasjon. 

Sjekk alltid nettstedet og manualen for oppdaterte sikkerhetsanbefalinger. 



VIKTIG INFORMASJON FOR POLYTUNNEL-DRIVHUS

Du vil oppnå riktig bruk av ditt polytunneldrivhus ved å montere og bruke det i henhold til 
produsentens anvisninger: 

1. Tunnelen må monteres nøye i henhold til retningslinjene i manualen.

2. Alle elementer i tunnelkonstruksjonen skal være nøye sikret med stifter på alle punkter der 
skjøtebeslag og rør møtes.

3. Folien bør monteres på solrike og vindstille dager, noe som vil gjøre arbeidet betraktelig 
enklere. Festing og stabil montering av folien er svært viktig og har også stor betydning for 
materialets holdbarhet.

4. Om vinteren bør folien fjernes fra rammen.

5. For ytterligere å sikre tunnelen mot vind og vær anbefaler vi at du forsterker tunnelen ved å 
installere avstivere i endene av drivhuset.

6. I lengre tunneler anbefales det også å forsterke hele konstruksjonen. Dette kan gjøres ved å 
installere stivere i den øvre delen av drivhuset i form av ekstra rør eller en tykk ledning i et kryss.

7. Tunnelens konstruksjon kan også forsterkes med polypropylentau, som slynger seg på tvers av 
tunnelens overflate og som festes til knagger eller jordankre ved foten av tunnelen.

8. Ikke la tunnelen stå åpen i sterk vind, da dette kan forårsake skade på tunnelen.

9. Man bør ikke feste strengene og stengene som støtter plantene til rammen av tunnelen, da 
dette kan forårsake skader på drivhuset.

10. Polytunnelen bør ikke plasseres uten noen form for ly. Det skal helst være i nærheten av 
bygninger eller trær og busker.

11. Under montering bør temperaturen ikke være under 10°C.

MERK FØLGENDE!

Leverandøren eller produsenten er ikke ansvarlig for feil bruk av tunnelen, utover tiltenkt bruk, 
og for skader som har oppstått som følge av ekstreme værforhold, som sterk vind, haglbyger, snø 
mv.



INFORMASJON OM MONTERING AV POLYKARBONAT DRIVHUS

Fjern omtrent 2 tommer film fra alle arkkantene før du installerer. Fjern all film umiddelbart 
etter at konstruksjonen er fullført.

Den UV-beskyttede siden av arket er dekket med opalhvit film og skal vende mot solen.
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