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Manual Part 2 
Turvaohjeet



Huomaa! 

Joissain maissa saatat tarvita luvan, kun haluat pystyttää juhlateltan tai tietyn kokoisen teltan – tavallisesti 
suuremman kuin 50 m2. On sinun vastuullasi totella paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä varmistaa, että 
juhlateltta/teltta on koottu oikein mukana tulevan ohjekirjan mukaan. On hyvin tärkeää, että kokoat kaikki 
osat ohjeiden mukaan ja kiinnität juhlateltan mukana tulevilla maakiiloilla tai vastaavilla välineillä. Älä jätä 
mitään osia tai vaiheita välistä. 

Sääolosuhteet ja Turvapaketit 

Älä pystytä juhlatelttaa koskaan huonolla säällä tai kun on tuulista. Tarkista sääennuste ennen kuin aloitat 
teltan pystytyksen – sekä päivinä, kun teltta on pystyssä. Huonon sään sattuessa on sinun vastuullasi 
varmistaa, että juhlateltta/teltta on kiinnitetty turvallisesti tai purkaa se, jotta rakennelma ei voi aiheuttaa 
vahinkoa ihmisille, rakennuksille ja muulle. 

Käytä kiinnityshihnoja ja maakiiloja – Turvapakettiamme – suojaamaan rakennelma – vaikka sääennuste 
lupaisi tyyntä säätä. Älä käytä avointa tulta, hitsausvälineitä tai muita syttymisen lähteitä teltan sisällä tai 
sen lähellä. Älä koskaan oleile juhlateltan/teltan sisällä äärimmäisissä sääolosuhteissa! 

Juhlateltat ovat väliaikaisia rakennelmia 

Kaikki juhlateltat ovat väliaikaisia rakennelmia, suunniteltu juhliin ja muihin tapahtumiin ja ne ovat vain 
väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja. Lyhyesti, niitä on tarkoitus käyttää vain muutamia päiviä kerrallaan 
ennen purkamista. 

Vieraiden määrä juhlateltan sisällä 

Kaupassamme olemme kirjoittaneet vieraiden lukumäärän, joita kunkin juhlateltan sisällä voi olla. Siellä on 
kaksi numeroa jokaiselle teltalle – yksi seisoville vieraille ja yksi istuville vieraille. Älä ylitä näitä suosituksia 
tai asetat vieraasi vaaraan tulipalon tai muun vaarallisen tilanteen sattuessa. Peukalosääntönä sinulla voi 
olla 1 seisova vieras per 0,75 m2 ja 1 istuva vieras per 1 m2. Muista tehdä tilaa buffetille sekä tilaa pöytien 
väliin, jotta kaikki pääsevät nopeasti ulos hätätilanteessa. Varmista, että millään ovilla ei ole koskaan 
esteitä!  

Vakuutus 

Varmista, kattaako kotivakuutuksesi tai vastaava juhlatelttasi/telttasi. 

Huomioi lumi ja sade 

Varmista, että poistat lumisateella lumen rakennelman katolta säännöllisesti estääksesi lunta kertymästä 
katolle, sillä raskas lumi saattaa aiheuttaa juhlateltan/teltan romahtamisen. 

Sateen sattuessa on riski, että vettä kertyy juhlateltan/teltan katolle. Raskaat vesilammikot saattavat 
aiheuttaa juhlateltan/teltan romahtamisen. On sinun vastuullasi varmistaa, että vesi ei kerry teltan katolle 
pitämällä peite tiukkana kaiken aikaa ja poistamalla vesi, jos sitä kuitenkin kertyy. Varmista, että peite on 
venytetty kunnolla rungon yli kaiken aikaa. 

 

 

 



Kondensaatio juhlateltan sisällä 

Saatat kokea kondensaatiota juhlatelttasi sisällä. Lämpötilan vaihtelut ja kosteus ilmassa aiheuttavat 
kasteen tai kondensaation ilmestymisen juhlateltan ulko- ja sisäpuolelle. Tämä on normaalia eikä tarkoita, 
että juhlateltta vuotaa. 

Älä pura tai pakkaa juhlatelttaasi/telttaasi alle nollan lämpötiloissa, sillä se saattaa aiheuttaa peitteen 
materiaalin hajoamisen tai vahingoittumisen. Jos sinun täytyy työskennellä juhlateltassa/teltassa alle nollan 
lämpötiloissa, sinun täytyy pakata teltta sisätiloissa. Sinun täytyy varmistaa myös, että juhlateltta on täysin 
kuiva ennen kuin taittelet sen kokoon tai muutoin saattaa syntyä riski, että telttaan kehittyy hometta, kun 
se on varastossa. 

Takuutiedot 

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen normaalin käytön, paitsi normaali kuluminen, kirjallisten 
käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vahingosta, 
väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen modifioinnista. Jos sinun täytyy puhdistaa 
juhlatelttasi jossain vaiheessa, käytä vain mietoa pesuainetta ja haaleaa tai kylmää vettä. Älä käytä 
minkäänlaisia vahvoja aineita. 

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi tietoa takuusta. 

Varmista aina verkkosivuiltamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat. 
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