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Manual Part 2 
Skyddsanvisningar



 
 

Observera 

Läs dessa instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du börjar montera din metallbod. Förvara dessa 
instruktioner på en säker plats för framtida referens.  

Kundtjänst 

Har du frågor om din nya produkt eller behöver du reservdelar? Besök vår butik eller kontakta oss via 
telefon, e-post eller använd vår chatt.    

Säkerhetsråd 

När du monterar och säkrar en metallbod är det ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och se till 
att boden monteras korrekt enligt den bifogade handboken. Det är mycket viktigt att du monterar alla 
delarna enligt instruktionerna. Hoppa inte över några delar eller steg.  

Skyddsutrustning för montering 

Var försiktig när du monterar metallboden eftersom vissa delar kan ha skarpa kanter. Använd 
arbetshandskar som rekommenderas i manualen – och helst skor och skyddsglasögon. Var noga med att 
följa tillverkarens säkerhetsanvisningar om du använder en stege eller elverktyg. Håll barn borta från 
monteringsplatsen. 

Luta dig inte mot metallboden under konstruktionen. Placera inte metallboden i ett område med mycket 
vind. Försök inte att montera denna bod om du är trött, har tagit droger eller har druckit alkohol.  

Bodens bas  

Se till att du placerar metallboden på en fast och plan yta. Helst betong, men flaggstenar, trä eller grus kan 
också fungera. Basen måste vara på en 100 % plan yta och med rätt vinkel – kontrollera genom att mäta de 
två diagonala dimensionerna. Fäst alltid strukturen på basen för att förhindra olyckor vid extremt väder. Se 
också till att dörrarna är stängda ifall att en storm skulle dyka upp. 

Metallbodar är tillfälliga strukturer 

Observera att även om våra metallbodar är robusta och hållbara strukturer är de inte permanenta 
byggnader, så det är upp till dig att regelbundet kontrollera strukturen för att säkerställa att den är säker 
och i funktionsdugligt skick. Eftersom metallboden är tillverkad av lätta material måste du se till att boden 
hela tiden är säkert säkrad och fäst på basen så att boden inte skadar andra vid dåligt väder. Se till att du 
inte träffar några dolda kablar eller rör i marken när du sätter i markankarna eller liknande.   

Försäkring 

Kontrollera om en metallbod täcks av din hemförsäkring. Det är ditt ansvar att låsa metallboden för att 
förhindra stöld från området – alla våra metallbodar är låsbara, men vanligtvis måste du beställa hänglåset 
separat. 

Stanna aldrig inne i boden under extrema väderförhållanden. Vid snö ska du alltid ta bort snö från taket 
eftersom kraftig snö kan orsaka att boden kollapsar. Observera att du kan köpa förstärkningsbjälkar för 
några av våra metallbodar om du bor i områden med mycket snö.  

 

 



 
 

Information kring garanti 

Dancover-garantin gäller endast för normal användning av produkten, med undantag för normalt slitage, i 
enlighet med skriftlig bruksanvisning eller manual. Om du behöver rengöra din metallbod någon gång, 
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 webbplats för de senaste säkerhetsråden och manualen.  
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