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Manual Part 2 
Saugumo Patarimai



Dėkojame jums! 

Ačiū jums, kad renkatės Dancover terasų uždangas. Tikimės, kad galėsite netrukus mėgautis savo produktu. 
Kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti savo produktą, rekomenduojame jums nuodugniai ir įdėmiai 
perskaityti mūsų Saugumo patarimus prieš surenkant ir pradedant naudotis produktu!  

Atkreipkite dėmesį, kad jūs esate atsakingi, kad laikytumėtės įvairių vietinių taisyklių ir įstatymų bei 
užtikrintumėte, kad terasos uždanga būtų surinkta teisingai, pagal pridedamas instrukcijas. Itin svarbu 
surinkti uždangą pagal instrukcijas ir pritvirtinti terasos uždangą prie sienos ir prie pagrindo su pridedamais 
laikikliais ar panašiomis dalimis. Peržiūrėkite skiltį Tvirtinimas ir dalys esančią žemiau!  

Nepraleiskite jokių žingsnių ir dalių. 

Mes taip pat rekomenduojame jums laikyti šį vadovą kur nors saugiai, kad prireikus galėtumėte juo 
pasinaudoti.  

Dėmesio! 

Prieš pradėdami surinkti terasos uždangą, patikrinkite ar turite viską ko reikia surinkimui pagal pridedamas 
instrukcijas. Įsitikinkite, kad gavote viską ir kad nieko netrūksta bei nėra pažeistų dalių. Jeigu pastebėsite 
trūkstamų ar pažeistų dalių – užpildykite paraiškos formą Dancover prieš pradėdami surinkti savo terasos 
uždangą!  

Svarbu! 

Prašome sekti instrukcijas, kaip nurodoma šiame vadove ir pradėti surinkimą patikrinant visas dalis ir jų 
sąrašą instrukcijose. Saugumo tikslais labai rekomenduojame surinkimui turėti bent du žmones.  

Prieš pardėdami surinkti šį produktą! 

Šį produktą reikėtų surinkti ant tvirto pagrindo, tokio kaip cementas, mediena arba asfaltas ir pritvirtinti 
prie sienos ir pagrindo, po to kai surinksite. Atidžiai išsirinkite vietą prieš pradėdami surinkimą. Surūšiuokite 
visas dalis ir patikrinkite ar jų yra pakankamai pagal nurodytą sąrašą. Pagrindas terasos uždangai turi būti 
lygus – bent jau po stulpais. Naudokite tik tokias dalis, kurios yra sąraše, kai kurių dalių gali būti daugiau 
negu reikia.  

Tvirtinimo dalys 

Nepamirškite tinkamai priveržti visų varžtų, kai surinkimas bus baigtas. Atkreipkite dėmesį: įsitikinkite, kad 
naudojate tinkamą tvirtinimo prie sienos rinkinį ir įžeminimą stulpams. Bendrai, mes tiekiame tvirtinimo 
rinkinį skirtą tik sienoms iš betono. Kitoms sienų rūšims reikia atitinkamų tvirtinimų prie sienos rinkinių. 
Jums reikia užtikrinti, kad naudojamos reikalingos tvirtinimo ir kitos dalys. Jeigu abejojate, prašome 
susisiekti su profesionalais.  

Jeigu naudosite netinkamą tvirtinimą prie sienos ar pan., galite sukurti pavojingą situaciją esant prastam 
orui ir gali nebegalioti garantija.  



Dėmesio! 

Kai kurios dalys turi aštrius kampus, tad būkite atsargūs tvarkydami šias dalis. Surinkimo metu visuomet 
dėvėkite pirštines, batus ir saugumo akinius. Nebandykite surinkti ir pastatyti terasos uždangos vėjuotu ar 
šlapiu oru. 

Atsakingai išmeskite visas pakavimo atliekas ir būkite atsargūs su plastikiniais maišais bei laikykite juos 
atokiau nuo mažų vaikų, nes jie gali sukelti dusimo riziką. Bendrai, laikykite vaikus atokiau nuo surinkimo 
vietos.  

Nebandykite surinkti terasos uždangos jeigu esate pavargę, naudojate vaistus, medikamentus arba alkoholį; 
arba, jeigu esate linkę apsvaigti. Naudodami kopėčias arba galingus įrankius, įsitikinkite, kad veikiate pagal 
gamintojų saugumo nurodymus. Nelipkite ir nestovėkite ant terasos uždangos stogo bei neremkite sunkių 
daiktų į stulpus. Nepamirškite, kad šis produktas sukurtas ir pagamintas naudojimui kaip terasos uždanga!  

Jeigu jūs, kuriuo nors metu norite nuvalyti savo terasos uždangą – naudokite švelnų valiklio mišinį ir 
skalaukite švarių šaltu vandeniu. Nenaudokite acetono, stiprių valiklių ar kitų chemikalų valydami savo 
terasos uždangą.  

Oro sąlygos 

Kai terasos uždanga yra surinkta ir naudojama, užtikrinkite, kad ant stogo ir lietvamzdžiuose nebūtų sniego, 
purvo ir lapų. Per daug šlapio ir sunkaus sniego gali pažeisti terasos uždangą, tad nepamirškite prireikus 
pašalinti šlapio sniego. Vanduo pats nutekės nuo terasos uždangos.  

Terasos uždangą reikia laikyti ant tvirto ir lygaus pagrindo tokio kaip cementas, trinkelės, mediena ar 
asfaltas. Atsakingai išsirinkite vietą prieš pradėdami surinkimą. Surinkimo metu naudokite minkštą 
medžiagą po dalimis, kad išvengtumėte įbrėžimų ir pažeidimų. Kai terasos uždanga bus pastatyta, svarbu 
pritvirtinti terasos uždangą prie sienos, o taip pat ir prie pagrindo su tvirtinimo ar panašiomis dalimis, kad 
išvengtumėte pažeidimų vėjuotu oru ir esant prastam orui bendrai. Perskaitykite dalį Tvirtinimo dalys! 

Draudimas 

Patikrinkite, ar jūsų terasos uždangą dengia jūsų namų ar daiktų draudimas.  

Garantinė informacija 

Dancover garantija galioja tik įprastiniam produkto naudojimui, įprastam nusidėvėjimui ir pagal rašytines 
instrukcijas ar vadovą. Garantija negalioja pažeidimams, kuriuos sukelia nelaimingi atsitikimai, tyčinis 
laužymas, netinkamas naudojimas ar produkto keitimas.  

Prašome apsilankyti dancovershop.com norint gauti daugiau informacijos apie garantiją.  

Prašome visuomet patikrinti mūsų svetainę dėl naujausių saugumo patarimų ir prekės vadovų.  
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