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Manual Part 2 
Sikkerhedsanvisninger



Attention! 

I Danmark skal du søge tilladelse, hvis du opstiller et telt på over 50 m2 og skal have over 150 gæster. Det er 
altid dit ansvar at overholde lokale regler og bestemmelser samt at sikre, at dit telt er samlet korrekt ifølge 
den medfølgende manual. Det er meget vigtigt, at du samler alle dele korrekt i forhold til vejledningen og 
fastgør teltet med de medfølgende jordspyd eller tilsvarende udstyr. Du må ikke undlade at bruge alle dele 
eller springe trin over i vejledningen.  

Vejrforhold og Safety Packs 

Du må aldrig opstille et partytelt i dårligt vejr, eller når det blæser. Hold øje med vejrudsigten, før du 
begynder at opstille dit telt – og for de dage, hvor teltet skal bruges. I tilfælde af dårligt vejr, så er det dit 
ansvar at sørge for at sikre teltet eller nedtage det, så det ikke udgør en fare for mennesker, bygninger eller 
andet.   

Du skal bruge stormstropper og jordspyd – vores Safety Packs – til at sikre konstruktionen – også selv om 
vejrudsigten har lovet godt vejr. Brug aldrig åben ild, svejseudstyr eller andet, som kan antænde teltet – 
hverken inde i teltet eller tæt på. Ophold dig aldrig i teltet under ekstreme vejrforhold!  

Partytelte er midlertidige konstruktioner 

Alle vores partytelte er midlertidige konstruktioner, som er beregnet til fester og andre begivenheder, som 
kun varer en enkelt eller få dage. Kort sagt, så skal partytelte kun bruges nogle få dage ad gangen og 
derefter tages ned.    

Antal gæster inde i et partytelt 

I vores shop har vi ved hvert enkelt partytelt skrevet det antal gæster, som du maksimalt kan have i teltet. 
Der står to tal ved hvert telt – et for antal stående gæster og et for antal siddende. Du bør ikke overskride 
disse anbefalinger, da du ellers kan bringe dine gæster i fare i tilfælde af brand eller en anden farlig 
situation. En tommelfingerregel siger, at man kan have 1 stående gæst pr. 0,75 m2 og 1 siddende gæst pr. 1 
m2. Husk altid at medregne plads til buffet og lav god plads mellem bordene, så alle kan bevæge sig frit 
omkring og komme hurtigt ud i tilfælde af en nødsituation. Sørg desuden for at holde alle udgange fri til 
enhver tid!      

Forsikring  

Husk at undersøge, om dit partytelt er dækket af din indboforsikring eller tilsvarende. 

Vær opmærksom på sne og regn   

I tilfælde af snevejr skal du hele tiden sørge for at fjerne sne fra taget af teltet for at forhindre, at tung sne 
får teltet til at styrte sammen.   

Når det regner, så er der en risiko for, at der samler sig vand oven på teltet. Tunge søer af regnvand kan få 
teltet til at falde sammen. Det er dit ansvar at sørge for, at der ikke samler sig vand oppe på teltet ved at 
holde coveret eller teltdugen udspændt hele tiden. Du skal desuden fjerne vand, hvis det begynder at 
samle sig alligevel. Du skal sørge for at coveret sidder stramt omkring rammen hele tiden.   



 
 

Kondens i partyteltet  

Du vil måske opleve kondens inde i dit partytelt. Temperaturen ændrer sig hele tiden, og luftfugtigheden 
kan skabe dug eller kondens uden på og inde i teltet. Det er helt normalt og betyder ikke, at dit telt ikke er 
tæt.   

Du må aldrig opstille eller pakke dit telt sammen i frostvejr, da det kan få coveret og vinduerne til at 
knække eller blive beskadiget på anden vis. Bliver du nødt til at arbejde med teltet i frostvejr, så skal du 
pakke teltet færdigt indendørs. Du skal uanset temperaturen altid sørge for, at teltet er tørt, før du pakker 
det sammen, for ellers er der stor risiko for, at coveret bliver muggent eller jordslået, mens det ligger 
sammenfoldet.   

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 partytelt 
på et tidspunkt, så skal du kun bruge et mildt rengøringsmiddel og lunkent eller koldt vand. Brug aldrig 
stærke midler af nogen art.    

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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