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Täname! 

Täname, et valisite Dancover`i terrassikatte. Loodame, et naudite toodet. Selleks, et saaksite oma uuest 
terrassikattest maksimumi võtta soovitame teil enne selle toote kokkupanemist läbi lugeda turvalisuse 
nõuanded! 

Palun pange tähele, et teie vastutate kohalise reeglite ja regulatsioonide jälgimise eest, selleks et 
terrassikate oleks korrektselt kokkupandud on kaasas vastav juhend. On äärmiselt oluline, et paneksite 
kokku kõik osad vastavalt kaasasolevale juhendile ja kinnitaksite terrassikatte seina ja aluse külge 
kaasasolevate ankrute või sarnaste kinnitustega. Tutvuge allpool oleva paragrahviga kinnituste kohta! 

Ärge jätke ühtegi sammu vahele.  

Soovitame panna juhendi turvalisse kohta, et saaksite seda vajaduse korral uuesti lugeda. 

Tähelepanu! 

Enne, kui hakkate terrassikatet kokku panema palume veenduda, et teil on kõik juhendis vajaminevad osad 
ja vahendid olemas. Veenduge, et kõik osad on olemas ja midagi pole kadunud ega kahjustada saanud. 
Juhul, kui avastate puuduoleva või kahjustada saanud osa palume Dancover´ile esitada vastavasisulise 
nõude enne, kui hakkate  terrassikatet kokku panema!  

Oluline! 

Palun järgige juhiseid nii nagu need on reastatud ning alustage kokkupanekust osade sorteerimisest ja paki 
sisu kontrollimisest. Turvalisuse eesmärgil soovitame toodet kokkupanna vähemalt kahekesi.  

Enne kui hakkate toodet kokku panema! 

See toode tuleb paigaldada kindlale, tasasele pinnale nagu betoon, puit või asfalt ja ankurdada 
kokkupandud kujul nii seina, kui aluse külge. Valige koht läbimõeldult ja enne kokkupanekuga alustamist. 
Sorteerige osad ja kontrollige neid vastavalt nimekirjale. Terrassikate alus peab olema tasane, seda 
vähemalt postide all. Kasutage ainult sisu nimekirjas olevaid osasid, mõned osad võivad olla ülejäägiga. 

Kinnitused 

Veenduge, et pingutate kõik kruvid veel kord üle, kui olete kokkupanekuga lõpetanud. Palun veenduge, et 
kasutate postide jaoks korrektset seina ankrute komplekti. Üldiselt pakume ankrute komplekti vaid 
betoonseinte jaoks. Teised seinatüübid vajavad seinakinnituse komplekti. Teie ülesandeks on tagada, et 
kasutate õigeid ankruid. Kui kahtlete, palun konsulteerige professionaaliga.   

Kui kasutate valet ankrut või sarnast kinnitust võite halva ilma korral luua ohtliku olukorra ja garantii ei 
pruugi kehtida.  

Tähelepanu! 

Mõnedel osadel on teravad ääred, seega olge komponentide käsitlemisel ettevaatlik. Paigaldamisel kandke 
alati kindaid, jalanõusid ja kaitseprille. Ärge pange terrassikatet kokku tuulise ilmaga või märgades 
tingimustes.  

Vabanege pakenditest vastutustundlikult ning olge plastikust kottidega ettevaatlik, hoidke neid eemal 
väikestest lastest, sest esineb lämbumisoht. Üldiselt hoidke lapsed kokkupanemise kohast eemal. 



Ärge pange terrassikatet kokku, kui olete väsinud, tarbinud narkootilisi aineid, ravimeid või alkoholi või kui 
teil käib pea ringi. Kasutades treppredelit või elektritööriistu veenduge, et järgite tootjapoolseid 
turvalisusnõuandeid. Ärge ronige ega seiske terrassikatte katusele või toetage raskeid esemeid postide 
vastu. Palun pange tähele, et käesolev toode on disainitud ja toodetud vaid terrassikatteks!   

Kui soovite mingil hetkel oma terrassikatet puhastada, kasutage selleks leebet puhastusvahendit ja külma 
puhast vett. Ärge kasutage atsetooni, abrasiivseid puhastusvahendeid ega teisi spetsiaalseid 
puhastusvahendeid.  

Ilmastikutingimused  

Kui terrassikate on kokkupandud ja kasutusel hoidke katus ja vihmaveerennid puhtana lumest, mustusest ja 
lehtedest. Liigne niiskus ja raske lumi võib terrassikatet kahjustada, seega veenduge, et eemaldate märja 
lume. Vesi jookseb terrassikattelt ise maha.  

Terrassikate peab olema paigaldatud tasasele pinnale nagu betoon, tänavakivid, puit või asfalt. Valite koht 
ettevaatlikult enne paigaldamisega alustamist. Kokkupanemise ajal kasutage osade all pehmet materjali, et 
vältida kriimude ja kahjustuste tekkimist. Kui terrassikate on kokkupandud on oluline see ankrute abil 
kinnitada nii seinte, kui aluse külge, nii väldite tuulisest või halvast ilmast tekkida võivaid õnnetusi. Tutvuge 
ka Kinnituste paragrahviga! 

Kindlustus 

Kontrollige, kas teie kodukindlustus või mõni teine kasutusel olev kindlustus katab terrassikatte.  

Garantii informatsioon 

Dancover`i garantii rakendub ainult normaalse toote kasutamise korral, välja arvatud tavaline kulumine 
ning vastavalt kirjalikule kasutusjuhendile. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis tulenevad õnnetustest, 
valesti kasutamisest või toote muutmisest.  

Garantii kohta kõige uuema info saamiseks, palun külastage dancovershop.com.  

Uusimate turvanõuannete ja manuaali leiate meie veebilehelt. 
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