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Manual Part 2 
Conselhos de Segurança



Obrigado! 

Obrigado por escolher uma cobertura de pátio da Dancover. Esperamos que desfrute do produto. Para que 
possa tirar o máximo proveito da sua cobertura de pátio, recomendamos que leia atentamente este 
Aconselhamento de Segurança antes de montar e começar a usar o produto!    

Por favor tenha em atenção que é da sua responsabilidade cumprir as regras e regulamentos locais e 
assegurar que a cobertura de pátio seja montada corretamente de acordo com o manual incluído. É muito 
importante que monte todas as peças de acordo com as instruções e prenda a cobertura de pátio à parede 
e na base com as âncoras incluídas ou acessórios similares. Consulte o parágrafo sobre Instalações e 
acessórios abaixo!  

Não ignore quaisquer peças ou quaisquer passos. 

Recomendamos também que mantenha este manual num local seguro para que o possa utilizar quando 
necessário.  

Atenção! 

Antes de começar a montar a cobertura do pátio, certifique-se de que tem tudo o que precisa, de acordo 
com a lista de peças deste manual. Assegure-se de que recebeu tudo e que nada está em falta ou 
danificado. Em caso de peças em falta ou danificadas, por favor preencha uma reclamação à Dancover 
antes de começar a montar a cobertura do pátio!  

Importante! 

Por favor siga as instruções listadas neste manual e inicie a montagem, classificando as peças e 
comparando com a lista de conteúdos. Por razões de segurança, recomendamos vivamente que o produto 
seja montado por pelo menos duas pessoas.  

Antes de começar a montagem do produto! 

Este produto deve ser montado sobre uma base sólida como cimento, madeira, ou asfalto e preso à 
parede, bem como à base quando montado. Escolha cuidadosamente o seu local antes de começar a 
montagem. Ordene as peças e verifique de acordo com a lista de peças de conteúdo. A base para a 
cobertura do pátio deve estar nivelada - no mínimo debaixo dos postes. Utilize apenas as peças registadas 
na lista de conteúdos, algumas peças podem ser excedentárias. 

Instalações e acessórios 

Certifique-se de apertar todos os parafusos quando a montagem estiver completa. Atenção: certifique-se 
de utilizar o kit de ancoragem de parede correto, bem como as âncoras para os postes. Em geral, 
fornecemos um kit de ancoragem apenas para as paredes de cimento. Os outros tipos de paredes 
necessitam de um kit de fixação de parede em conformidade. Cabe-lhe a si garantir que as âncoras corretas 
e mais estão a ser utilizadas. Em caso de dúvida, por favor consulte um profissional.  

Se utilizar uma âncora errada e similar, pode criar uma situação perigosa em caso de mau tempo e a 
garantia pode não se aplicar em geral.  

 

 



Atenção! 

Algumas peças têm arestas afiadas, portanto, por favor tenha cuidado ao manusear componentes. Use 
sempre luvas, sapatos e óculos de proteção durante a montagem. Não tente montar a cobertura do pátio 
em condições de vento ou humidade. 

Descarte todas as embalagens de forma responsável e tenha cuidado com os sacos de plástico e mantenha-
os afastados de crianças pequenas, pois representam um risco de asfixia. Em geral, mantenha as crianças 
afastadas da zona de montagem.  

Não tente montar a cobertura do pátio se estiver cansado, se tiver ingerido drogas, medicamentos ou 
álcool, ou se for propenso a vertigens. Ao utilizar uma escada ou ferramentas elétricas, assegure-se de que 
segue os aconselhamentos de segurança do fabricante. Não suba ou fique de pé no teto da cobertura do 
pátio ou encoste objetos pesados contra os postes. Por favor tenha em atenção que este produto foi 
concebido e produzido para ser apenas uma cobertura do pátio!  

Se em algum momento quiser limpar a sua cobertura do pátio, utilize uma solução detergente suave e lave 
com água limpa e fria. Não utilize acetona, detergentes abrasivos, ou outros detergentes especiais para 
limpar a cobertura do pátio.  

Condições meteorológicas  

Quando a cobertura do pátio estiver montada e em uso, mantenha o teto e as caleiras sem neve, sujidade e 
folhas. Demasiada neve fresca e pesada no teto pode danificar a cobertura do pátio, portanto certifique-se 
de que remove a neve fresca sempre que necessário. A água escorre da cobertura do pátio por si só.  

A cobertura do pátio deve ser colocada sobre uma base sólida e nivelada como cimento, lajes, madeira, ou 
asfalto. Escolha cuidadosamente o seu local antes de começar a montagem. Durante a montagem utilizar 
um material macio sob as peças para evitar arranhões e danos. Quando a cobertura do pátio tiver sido 
montada, é importante que prenda a cobertura do pátio à parede, bem como à base com âncoras ou 
similares, para evitar acidentes em tempo de vento e mau tempo em geral. Consulte o parágrafo 
Instalações e acessórios!  

Seguro 

Certifique-se de verificar se a sua cobertura de pátio está abrangida pelo seu seguro de recheio de casa ou 
similar.  

Informações sobre a garantia 

A garantia da Dancover aplica-se apenas à utilização normal do produto, com exceção do desgaste normal, 
de acordo com as instruções de utilização escritas ou no manual. A garantia não se aplica a danos causados 
por acidente, abuso, má utilização ou modificação do produto.   

Visite dancovershop.com para obter informações sobre garantia.  

Por favor consulte sempre o nosso site para obter os mais recentes aconselhamentos e manuais de 
segurança.  
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