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Manual Part 2 
Sikkerhet råd



Takk! 

Takk for at du velger et terrassetak fra Dancover. Vi håper at du liker produktet. For at du skal du få mest 
mulig ut av det nye terrassetaket, anbefaler vi at du først leser denne sikkerhetsanbefalingen grundig før du 
monterer og begynner å bruke produktet! 

Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar at du forholder deg til lokale regler og forskrifter, for å sørge for 
at terrassetaket monteres korrekt i henhold til vedlagt brukermanual. Det er veldig viktig at du monterer 
alle delene ifølge instruksjonene og fester terrassetaket til veggen og til fundamentet med de inkluderte 
ankrene eller tilsvarende fester. Se avsnittet om fester og beslag nedenfor! 

Ikke hopp over noen deler eller noen trinn. 

Vi anbefaler også at du oppbevarer denne manualen på et trygt sted, slik at du kan bruke den når det er 
nødvendig. 

Vær oppmerksom på følgende! 

Før du starter å montere terrassetaket, sørg for å kontrollere at alt du trenger er til stede ifølge delelisten i 
denne manualen. Sørg for at du har mottatt alt og ingenting mangler eller er ødelagt. I tilfelle deler som 
mangler eller er skadet, fyll ut reklamasjonsskjemaet til Dancover før du starter å montere terrassetaket! 

Viktig! 

Følg instruksjonene som opplistet i denne manualen og start monteringen ved å sortere delene og 
kontrollere de opp mot innholdslisten. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi på det sterkeste at produktet 
monteres av minst to personer. 

Før du starter å montere produktet! 

Dette produktet bør monteres på et fast underlag som betong, treverk eller asfalt og forankres også til 
veggen i tillegg til underlaget når det monteres. Velg monteringssted grundig før du begynner monteringen. 
Sortere delene og kontroller i henhold til delelisten. Fundamentet til terrassetaket må være jevnt, som et 
minimum under søylene. Bruk bare deler som er registrert på innholdslisten, det kan være overskudd av 
deler. 

Fester og beslag 

Sørg for stramme til alle skruene når monteringen er fullført. Vær oppmerksom på følgende: sørg for å 
bruke korrekt forankringssett til vegg, i tillegg til forankring til søylene. Generelt har vi bare forankringssett 
til betongvegger. Andre typer vegger trenger riktige fester. Det er ditt ansvar å sørge for at riktig 
innfestning benyttes. Kontakt en fagmann hvis du er i tvil. 

Hvis du bruker feil innfestning eller tilsvarende, kan du skape en farlig situasjon i tilfelle dårlig vær og det 
kan være at garantien ikke gjelder generelt. 

Vær oppmerksom på følgende! 

Noen deler har skarpe kanter, så vær forsiktig når du håndterer komponentene. Bruk alltid hansker, sko og 
vernebriller under montering. Du må ikke montere terrassetaket når det blåser eller regner mye. 

All emballasjen må kildesorteres, og vær nøye med å holde små barn unna plastposer, de kan utgjøre en 
kvelningsfare. Barn bør helst ikke oppholde seg på monteringsområdet. 



Du må ikke prøve å montere terrassetaket hvis du er trøtt, har tatt rusmidler, medisiner eller alkohol, eller 
hvis du er utsatt for svimmelhet. Når du bruke en gardintrapp, stige eller elektrisk verktøy, sørg for å 
etterfølge sikkerhetsanbefalingene fra produsenten. Du må ikke klatre eller stå på taket av terrassetaket 
eller lene tunge gjenstander mot søylene. Vær oppmerksom på at dette produktet bare var designet og 
produsert for å være et terrassetak! 

Hvis du eventuelt ønsker å vaske terrassetaket, bruk et mildt rengjøringsmiddel og spyl av med kaldt, rent 
vann. Du må ikke bruke aceton, skuremidler eller andre spesielle rengjøringsmidler for å rengjøre 
terrassetaket. 

Værforhold 

Når terrassetaket er montert og i bruk, må taket og takrennene rengjøres for snø, smuss og løvfall. For mye 
våt og tung snø på taket kan skade terrassetaket, så pass på at du fjerner våt snø ved behov. Vannet vil 
renne av terrassetaket på egenhånd. 

Terrassetaket må plasseres på et fast og jevnt underlag som betong, belegningsstein, treverk eller asfalt. 
Velg monteringssted nøye før du starter montering. Legg et mykt materiale under delene ved montering, 
for å unngå skraper og skader. Når terrassetaket er montert, er det viktig at du fester terrassetaket til 
veggen og til fundamentet ved bruk av ankre eller tilsvarende for å unngå ulykker i tilfelle det blåser mye og 
i dårlig vær generelt. Se avsnittet om fester og beslag! 

Forsikring 

Sørg for kontrollere om terrassetaket er dekket av innboforsikringen eller tilsvarende. 

Garantiinformasjon 

Garantien fra Dancover gjelder kun vanlig bruk av produktet, normal slitasje ekskludert, i henhold til de 
skriftlige brukerinstruksjonene eller -manualen. Garantien gjelder ikke skade forårsaket av ulykker, misbruk 
eller modifisering av produktet. 

Besøk dancovershop.com for den siste garantiinformasjonen. 

Kontroller alltid nettstedet for de nyeste sikkerhetsanbefalingene og manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Tom side

