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Manual Part 2 
Skyddsanvisningar



Observera!  

I vissa länder kan du behöva tillstånd när du vill sätta upp ett vindskydd för djur av en viss storlek – 
vanligtvis större än 50 m2. Det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och att se till att 
vindskyddet är korrekt monterat enligt den bifogade manualen. Det är mycket viktigt att du monterar alla 
delar enligt instruktionerna och fäster vindskyddet med medföljande markpinnar eller liknande utrustning. 
Hoppa inte över några delar eller några steg.  

Skyddande träväggar 

Vi rekommenderar att du förser detta vindskydd med några skyddande träväggar inuti skyddet. Väggarna är 
till för att skydda djuren från skyddets ram samt för att skydda vindskyddets överdrag mot djuren. Måtten 
på väggarna beror på vilken typ av djur du ska ha inne i skyddet. 

Väderförhållanden och säkerhetspaket  

Sätt aldrig upp ett vindskydd vid dåligt väder eller när det blåser. Kontrollera väderprognosen innan du 
börjar sätta upp strukturen. Vid dåliga väderförhållanden är det ditt ansvar att se till att vindskyddet är 
tryggt säkrat eller nedmonterat så att konstruktionen inte kan orsaka skada på personer, byggnader med 
mera.  

Använd stormlinor och markpinnar – som våra säkerhetspaket – för att säkra strukturen oavsett om den 
ska användas under en kort eller lång period. Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra källor som 
kan antändas inne i eller nära tältet. Stanna aldrig inne i vindskyddet under extrema väderförhållanden!  

Vindskydd är tillfälliga strukturer 

Alla våra vindskydd är tillfälliga strukturer avsedda endast för tillfälligt bruk. Kort sagt, de är starka och 
robusta strukturer som kommer att ge skydd åt dina betande djur och kanske lagrat material, men våra 
vindskydd är inte permanenta byggnader, så det är upp till dig att säkra strukturen och se till att strukturen 
är säker och i gott skick.  

Försäkring 

Se till att kontrollera om ditt vindskydd omfattas av din hemförsäkring eller liknande.  

Försiktighetsåtgärder vid snö och regn 

Vid snö, se alltid till att ta bort snö från taket på strukturen regelbundet för att förhindra att snö samlas på 
taket då tung snö kan få vindskyddet att kollapsa. 

Vid regn finns det risk för att vatten samlas ovanpå vindskyddet. Kraftiga vattenpölar kan få vindskyddet att 
kollapsa. Det är ditt ansvar att se till att vatten inte samlas på toppen av tältet genom att hålla överdraget 
åtdraget hela tiden och ta bort vatten om det ändå samlas. Se till att överdraget sträcks ut ordentligt över 
ramen hela tiden.  

Kondens inuti ditt vindskydd 

Du kan uppleva kondens i ditt vindskydd. Temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka att dagg eller 
kondens uppstår utanför och inne i ett vindskydd. Detta är normalt och betyder inte att tältet läcker. 

Packa inte upp eller packa om ditt vindskydd i temperaturer under noll eftersom det kan göra att 
täckmaterialet går sönder eller skadas. Om du ska arbeta med vindskyddet i minusgrader måste du packa 



vindskyddet inomhus. Du måste också se till att skyddet är helt torrt innan du viker ihop det, annars kan du 
riskera att det utvecklas mögel medan skyddet förvaras.  

Information kring garanti 

Dancovers garanti gäller endast för normal användning av produkten, med undantag för normalt slitage, i 
enlighet med skriftliga bruksanvisningar eller manual. Garantin gäller inte skador orsakade av olycka, 
missbruk, felaktig användning eller modifiering av produkten. Om du någon gång behöver rengöra 
överdraget på ditt vindskydd, använd bara ett milt rengöringsmedel och ljummet eller kallt vatten. Använd 
inte starka medel av något slag. 

Besök dancovershop.com för information om garanti. 

Kontrollera alltid vår hemsida för de senaste säkerhetsråden och manualen. 
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