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Manual Part 2 
Turvaohjeet



Huomaa! 

Joissain maissa saatat tarvita luvan, kun haluat pystyttää tietyn kokoisen varastoteltan tai pressutallin – 
tavallisesti suuremman kuin 50 m2. On sinun vastuullasi totella paikallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä 
varmistaa, että pressutalli on koottu oikein mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. On erittäin tärkeää, että 
kokoat kaikki osat ohjeiden mukaisesti ja kiinnität varastoteltan/pressutallin mukana tulevilla maakiiloilla 
tai vastaavilla välineillä. Älä jätä välistä mitään osia tai vaiheita. 

Sääolosuhteet ja Turvapaketit 

Älä koskaan pystytä varastotelttaa/pressutallia huonolla säällä tai kun on tuulista. Tarkista sääennuste 
ennen kuin aloitat rakennelman pystytyksen. Huonojen säiden sattuessa on sinun vastuullasi varmistaa, 
että pressutalli/varastoteltta on kiinnitetty turvallisesti tai puretaan, jotta rakennelma ei voi aiheuttaa 
vahinkoa ihmisille, rakennuksille ja muulle. 

Käytä kiinnityshihnoja ja maakiiloja – kuten Turvapakettimme – turvataksesi rakennelma onpa se käytössä 
lyhyen tai pitkän aikaa. Älä käytä avotulta, hitsausvälineitä tai muita syttymislähteitä, jotka voivat syttyä 
teltan sisällä tai läheisyydessä. Älä koskaan oleile pressutallin/varastoteltan sisällä äärimmäisissä 
sääolosuhteissa! 

Pressutallit ja varastoteltat ovat väliaikaisia rakennelmia 

Kaikki pressutallimme ja varastotelttamme ovat väliaikaisia rakennelmia, jotka on tarkoitettu vain 
väliaikaiseksi varastoksi. Lyhyesti, ne ovat vahvoja ja tukevia rakennelmia, jotka tarjoavat suojaa 
varastoiduille tavaroille, mutta pressutallimme eivät ole pysyviä rakennuksia, joten on sinun vastuullasi 
kiinnittää rakennelma ja varmistaa, että rakennelma on käyttöaikana turvallinen ja hyvässä kunnossa. 

Vakuutus 

Muista tarkistaa kattaako kotivakuutuksesi tai vastaava pressutallin/varastoteltan. 

Huomioi lumi ja sade 

Lumisateen sattuessa varmista aina, että poistat lumen rakennelman katolta säännöllisesti estääksesi lunta 
kertymästä katolle, sillä raskas lumi saattaa aiheuttaa pressutallin/varastoteltan romahtamisen. 

Sateen sattuessa on riski, että vettä kertyy pressutallin/varastoteltan katolle. Raskaat vesilammikot 
saattavat aiheuttaa pressutallin/varastoteltan romahtamisen. On sinun vastuullasi varmistaa, että vettä ei 
kerry teltan katolle pitämällä peite tiukkana kaiken aikaa ja poistamalla vesi, jos sitä kuitenkin kertyy. 
Varmista, että peite on kiristetty kunnolla rungon yli kaiken aikaa. 

Kondensaatio pressutallisi/varastotelttasi sisällä 

Saatat kokea kondensaatiota pressutallisi/varastotelttasi sisällä. Lämpötilan vaihtelut ja kosteus ilmassa 
saattavat aiheuttaa kasteen tai kondensaation ilmestymisen pressutallin/varastoteltan ulko- ja sisäpuolelle. 
Tämä on normaalia eikä tarkoita, että teltta vuotaa. 

Älä pura tai pakkaa pressutallia/varastotelttaa alle nollan lämpötiloissa, sillä se saattaa aiheuttaa 
peitemateriaalin hajoamisen tai vahingoittumisen. Jos sinun täytyy työskennellä pressutallin/varastoteltan 
kanssa alle nollan lämpötiloissa, sinun täytyy pakata teltta sisätiloissa. Sinun täytyy myös varmistaa, että 
teltta on täysin kuiva ennen kuin taittelet sen kokoon tai saattaa syntyä riski, että teltan varastoinnin aikana 
kehittyy hometta. 



Takuutiedot 

Dancoverin takuu kattaa vain tuotteen tavallisen käytön, pois lukien normaali kuluminen, kirjoitettujen 
käyttöohjeiden tai ohjekirjan mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat vahingoista, 
väärinkäytöstä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tuotteen modifikaatioista. Jos sinun täytyy puhdistaa 
pressutallisi/varastotelttasi peite jossain vaiheessa, käytä vain mietoa pesuainetta ja haaleaa tai kylmää 
vettä. Älä käytä minkäänlaisia vahvoja aineita. 

Vieraile dancovershop.com:ssa saadaksesi tietoa takuusta. 

Tarkista aina verkkosivultamme viimeisimmät turvaohjeet ja ohjekirjat. 
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