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Paldies jums! 

Paldies, ka izvēlējaties Dancover terases jumtu! Mēs ceram, ka šis produkts sniegs jums lielu gandarījumu. 
Lai jūs iegūtu maksimumu no sava jauniegādātā terases jumta, pirms tā uzstādīšanas iesakām izlasīt šīs 
Drošības Rekomendācijas. 

Atcerieties, ka Jūs esat atbildīgi par likumu un noteikumu ievērošanu, uzstādot terases jumtu atbilstoši 
iekļautajā rokasgrāmatā minētajiem norādījumiem. Montāžas laikā ir ļoti būtiski vadīties pēc instrukcijas, 
nostiprinot terases jumtu pie sienas un pamata ar iekļautu enkuru vai līdzīgu stiprinājumu palīdzību. 
Lūdzam izlasīt zemāk redzamo nodaļu: Piederumi un Stiprinājumi!  

Nedrīkst izlaist nevienu soli vai detaļu! 

Iesakām jums saglabāt šo rokasgrāmatu, lai nepieciešamības gadījumā jūs vienmēr varētu to izlasīt. 

Ievērojiet!  

Pirms terases jumta uzstādīšanas pārliecinieties, ka sūtījuma komplektācijā ir visas rokasgrāmatā redzamā 
saraksta detaļas. Pārliecinieties, ka ir saņemtas visas detaļas un nav trūkstošu vai bojātu detaļu. Ja kāda 
detaļa trūkst vai ir bojāta, lūdzam pirms terases jumta montāžas aizpildīt Dancover Prasības veidlapu!  

Svarīgi! 

Lūdzam sekot šīs rokasgrāmatas norādījumiem, kā pirmos montāžas soļus veicot detaļu izņemšanu un pakas 
satura pārbaudi. Drošības apsvērumu dēļ mēs stingri iesakām veikt montāžu vismaz diviem cilvēkiem.  

Pirms produkta uzstādīšanas! 

Šo produktu ir nepieciešams uzstādīt uz cieta un stabila pamata, piemēram, uz brusām, asfalta, betona, pēc 
montāžas piestiprinot terases jumtu pie sienas un pamatiem. Pirms ķerties pie montāžas rūpīgi izvēlieties 
vietu, kur terases jumts tiks uzstādīts. Izņemiet detaļas un pārbaudiet pēc detaļu saraksta, vai visas detaļas 
ir uz vietas. Terases jumta pamatiem ir jābūt izlīdzinātiem - vismaz zem balstiem. Izmantojiet tikai tas 
detaļas, kuras ir tās sastāvdaļu sarakstā, ir iespējams, ka pāri paliks dažas detaļas. 

Piederumi un Stiprinājumi 

Pēc montāžas pabeigšanas, pārliecinieties, ka visas skrūves ir cieši pieskrūvētas. Atcerieties, ka terases 
jumta stiprināšanai pie sienas un pamatiem ir nepieciešams izmantot atbilstošu stiprinājumu komplektu. 
Pamatā mēs piegādājam tikai stiprināšanas komplektu, kas paredzēts betona virsmām. Cita veida sienām 
būs nepieciešams atbilstošs stiprināšanas komplekts. Jūs esat atbildīgi par to, lai tiktu izmantoti atbilstoši 
stiprinājumi un ne tikai. Ja neesat pārliecināti par stiprinājumu atbilstību, iesakām konsultēties ar 
speciālistiem.  

Izmantojot nepareizus stiprinājumus vai līdzīgus risinājumus, sliktos laika apstākļos var tikt radīta bīstama 
situācija, kuras radītās iespējamās sekas apdrošināšana nesedz.  

Uzmanību! 

Tā kā dažām detaļām ir asas malas, aicinām uzmanīgi rīkoties ar terases detaļām, montāžas laikā uzvelkot 
cimdus, darba apavus un aizsargbrilles. Nemēģiniet veikt terases jumta montāžu vējainā vai mitrā laikā. 

Atbildīgi utilizējiet visus iepakojumus un esiet īpaši uzmanīgi ar plastmasas maisiņiem, neļaujot tiem nokļūt 
mazu bērnu rokās, kas var radīt aizrīšanās risku. Kopumā bērni nedrīkst atrasties montāžas laukumā.  



Terases jumtu nedrīkst uzstādīt medikamentu ietekmē, narkotisko vielu vai alkohola reibumā un nav 
vēlams, ja cilvēks ir noguris vai viņam mēdz reibt galva.  

Izmantojot kāpnes un elektroinstrumentus, aicinām ievērot ražotāja drošības norādījumus.   

Nekāpiet uz terases jumta un nestāviet uz tā, turklāt nekad nebalstiet smagus priekšmetus pret terases 
jumta balstiem. Atcerieties, ka šis produkts ir paredzēts izmantošanai tikai kā terases jumts! 

Ja terases jumtu ir nepieciešams notīrīt, tad vajag izmantot tikai vieglu mazgāšanas līdzekli, kuru ir 
jānoskalo ar tīru, aukstu ūdeni. Jumta tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus un citus specializētus 
mazgāšanas līdzekļus. 

Laika apstākļi  

Uzstādot terases jumtu un izmantojot to, uz jumta un notekās nedrīkst atrasties lapas, sniegs un netīrumi. 
Bieza, mitra sniega sega var sabojāt jumtu, tādēļ jums ir nepieciešams noņemt sniegu, kad tas sāk uzkrāties, 
kamēr lietus ūdens viegli notecēs no terases jumta.  

Terases jumtu ir nepieciešams uzstādīt uz cieta un līdzena pamata, piemēram, uz betona, koka brusām, 
bruģa vai šķembas. Pirms montāžas rūpīgi izvēlieties vietu, kur terases jumts atradīsies. Lai nesabojātu un 
nesaskrāpētu detaļas, novietojiet zem tām mīkstu materiālu. Pēc terases jumta uzstādīšanas, to ir 
nepieciešams stiprināt pie sienas un pamata ar īpašu enkuru vai citu stiprinājumu palīdzību, lai vējainā vai 
sliktā laikā izvairītos no iespējamiem negadījumiem. Vairāk informācijas var iegūt sadaļā Piederumi un 
Stiprinājumi. 

Apdrošināšana 

Noskaidrojiet, vai jūsu iedzīves apdrošināšanā ir iekļauts arī jūsu terases jumts. 

Garantijas dati 

Dancover garantija attiecas tikai uz produktiem ar dabisku nodilumu un normālu izmantošanu atbilstoši 
rakstiskiem rokasgrāmatas vai instrukcijas norādījumiem. Garantija nesedz zaudējumus, kas radušies 
negadījuma, nepareizas izmantošanas, ļaunprātīgas kaitēšanas vai produkta pārveidošanas rezultātā.  

Lai iegūtu vairāk informācijas par garantiju, aicinām apmeklēt dancovershop.com.  

Lai uzzinātu jaunākās drošības rekomendācijas un iepazītos ar rokasgrāmatām, vienmēr sekojiet līdzi 
informācijai mājas lapā.  
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