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Manual Part 2 
Skyddsanvisningar



Observera 

Läs dessa instruktioner och säkerhetsanvisningar innan du börjar montera ditt tunnelväxthus. Kontrollera 
om alla delar finns där innan du börjar montera strukturen. Fel eller saknade delar måste rapporteras till 
Dancover innan växthuset monteras. Dancover kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakas vid 
montering av produkten såsom repor, bucklor, revor eller liknande. 
Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.  

Kundtjänst 

Har du frågor om din nya produkt eller behöver du reservdelar? Besök då vår butik eller kontakta oss via 
telefon, e-post eller använd vår chatt.    

Säkerhetsråd 

När du monterar ett tunnelväxthus är det ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och att se till att 
tunnelväxthuset är korrekt monterat enligt den bifogade manualen. Det är mycket viktigt att du monterar 
alla delarna enligt instruktionerna. Hoppa inte över några delar eller några steg.  

Observera!  

Observera att ett tunnelväxthus är tänkt som en säsongsbetonad form av täckning och inte som en 
permanent struktur! 
Se till att vädret är torrt och inte blåsigt när du monterar och installerar tunnelväxthuset! Generellt sett ska 
du inte placera ditt växthus i ett område med stark vind. 
Försök inte att montera denna struktur om du är trött, har tagit droger eller druckit alkohol. 
Fäst alltid ramen och/eller överdraget på marken för att förhindra olyckor vid stark vind. 
Vi rekommenderar att du använder självhäftande skumtejp på ramen på ditt tunnelväxthus på de så kallade 
hot-spots: där överdraget rör vid ramen. Den mjuka skumtejpen skyddar ditt överdrag och förlänger 
överdragets livslängd då det saktar ner revor, slitage och värmeförsämring.  

Regn och starka vindar 

Ett tunnelväxthus är en lätt och temporär struktur och bör endast användas under våren och på sommaren. 
Om väderprognosen har en varning för dåligt väder kan du av säkerhetsskäl behöva överväga att ta bort 
överdraget. Var uppmärksam på risken för fallna grenar eller stark vind som kan skapa en potentiell fara för 
tunnelväxthuset när du monterar det. 
När det regnar finns det risk för att regnvatten samlas på toppen av överdraget. Om vatten samlas ovanpå 
taket på tunnelväxthuset kommer vikten att göra att strukturen kollapsar. Det är ditt ansvar att se till att 
regnvatten inte kan byggas upp till att börja med. Som en försiktighetsåtgärd, se till att överdraget på 
tunnelväxthuset alltid är ordentligt sträckt över ramen. Om vatten trots detta börjar samlas är det ditt 
ansvar att ta bort vattnet med jämna mellanrum. 

Kontrollera växthuset regelbundet 

Som nämnts ovan är ett tunnelväxthus ett lätt säsongsskydd och det är ditt ansvar att se till att växthuset 
säkras säkert och fästs på basen/marken så att strukturen inte skadar andra vid dåligt väder. 
När du fäster ramen på tunnelväxthuset, var noga med att inte träffa några dolda kablar eller rör i marken 
när du sätter i markpinnar, markankare eller liknande.   
 
 



Försäkring 

Kontrollera om ett tunnelväxthus täcks av din hemförsäkring. 
Dancover-garanti gäller endast för normal användning av produkten, med undantag för normalt slitage, i 
enlighet med skriftlig bruksanvisning eller manual.    

Information kring garanti 

Besök dancovershop.com för information om garanti. 
Kontrollera alltid vår webbplats för de senaste säkerhetsråden och manualen. 
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