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Manual Part 2  
Sikkerhet råd 



NB! 

I noen land kan du trenge tillatelse når du ønsker å sette opp et husdyrhold av en viss størrelse – vanligvis 
større enn 50 m2. Det er ditt ansvar å følge lokale regler og forskrifter, og sørge for at husdyrteltet er riktig 
montert i henhold til den inkluderte brukermanualen. Det er veldig viktig at du monterer alle deler etter 
instruksjonene, og fester husdyrteltet med inkluderte jordspyd eller tilsvarende utstyr. Ikke utelat noen 
deler eller monteringstrinn.  

Beskyttende trevegger 

Vi anbefaler at du utstyrer dette husdyrteltet med noen beskyttende trevegger inne i teltet. Veggene 
monteres til for å beskytte teltrammen mot dyrene, samtidig som de også beskytter teltduken. Størrelsen 
på veggene er avhengig av hva slags dyr du skal ha inne i teltet.  

Værforhold og safety-packs 

Sett aldri opp et husdyrtelt i dårlig vær eller når det blåser. Sjekk værmeldingen før du begynner å sette opp 
teltet. Ved dårlige værforhold, er det ditt ansvar å sørge for at husdyrteltet er trygt sikret eller tatt ned, slik 
at konstruksjonen ikke kan forårsake skade på personer, bygninger og andre ting.  

Bruk stormstropper og jordspyd, som safety-packs for å sikre teltet, enten det skal brukes i en kortere eller 
lengere periode. Ikke bruk åpen ild, sveiseutstyr eller andre antenningskilder, inne eller i nærheten av 
teltet. Du må aldri oppholde deg inne i husdyrteltet under ekstreme værforhold!  

Husdyrtelt er midlertidige konstruksjoner 

Alle husdyrteltene er midlertidige konstruksjoner bare beregnet til midlertidig bruk. Kort sagt, dette er 
kraftige og solide konstruksjoner, som beskytter beitedyrene og eventuelle materialer eller tilsvarende 
under lagring, men husdyrteltene er ikke permanente bygninger, så det er opp til deg å sikre 
konstruksjonen og midlertidig sørge for at konstruksjonen er sikker og i god stand.  

Forsikring  

Kontroller om husdyrteltet er dekket av innboforsikringen eller tilsvarende. 

Oppmerksomhet vedrørende snø og regn  

I tilfelle snø, må du alltid sørge for å måke snø fra telttaket regelmessig for å forhindre snøansamling, tung 
snø kan føre til at husdyrteltet kollapser.  

Ved regn er det fare for vannansamling på telttaket. Tunge vanndammer kan få husdyrteltet til å kollapse. 
Det er ditt ansvar å unngå vannansamling på telttaket, ved å holde duken stram til enhver tid og fjerne 
vannet hvis det likevel blir dammer. Pass på at duken er strukket skikkelig ut over rammen til enhver tid.  

Kondens inne i husdyrteltet 

Du kan få kondens inne i husdyrteltet. Temperaturforandringer og luftfuktighet kan forårsake at det 
oppstår dugg eller kondens både inne og utenpå husdyrteltet. Dette er normalt og betyr ikke at teltet 
lekker.  

Ikke foreta ut- eller ompakking av husdyrteltet i temperaturer under null, dette kan føre til at duken 
knekker eller skades. Skal du jobbe med husdyrteltet i minusgrader, må du pakke sammen duken 



innendørs. Du må også sørge for at teltet er helt tørt før du bretter det sammen, hvis ikke risikerer du 
muggdannelser mens teltet lagres.  

Garantiinformasjon  

Foruten normal bruksslitasje, gjelder garantien fra Dancover bare for normal bruk av produktet, i samsvar 
med skriftlig bruksanvisning eller brukermanual. Garantien gjelder ikke skade forårsaket av ulykke, misbruk 
eller modifikasjon av produktet. Hvis du på et tidspunkt trenger å rengjøre duken til husdyrteltet, bruker du 
bare et mildt rengjøringsmiddel og lunkent eller kaldt vann. Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler av noe 
slag.  

Besøk dancovershop.com for ytterligere garantiinformasjon.  

Sjekk alltid nettsiden vår for de siste sikkerhetsanbefalingene og brukermanual 
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