SAFETY FIRST
DA

Safety instructions for FleXtents®
Bemærk
Disse sikkerhedsinstruktioner indeholder informationer, der er vigtige for din sikkerhed. Læs dem venligst omhyggeligt.
Sæt ikke dit FleXtents® op i dårligt vejr, stærk vind eller kraftig regn.
Når du stiller dit FleXtents op, skal du sikre at rammen er trukket helt ud. Anvend desuden altid de medfølgende barduner eller storm stopper på hvert ben for at sikre
dit FleXtents korrekt og for at sikre at tagdugen er korrekt og tilstrækkeligt strukket ud.
Lad ikke dit FleXtents stå uden opsyn. Det er dit ansvar, at dit FleXtents er tilstrækkeligt sikret med sikkerhedsstropper og at det ikke forvolder skade på andre.
I tilfælde af dårlige vejrforhold, stærk vind eller kraftig regn skal du straks tage dit FleXtents ned.
I tilfælde af regn, er der risiko for at vandpytter hober sig op på taget af dit FleXtents. Vandpytter kan få dit FleXtents til at kollapse. Det er dit ansvar at sikre, at
vandpytter ikke hober sig op på taget. Du skal derfor altid sikre, at tagdugen er strukket korrekt ud og løbende fjerne vand fra taget. Bemærk at skader på dit
FleXtents forårsaget af dårligt vejr ikke er dækket af reklamationsretten.
I tilfælde af sne, er der risiko for at sne hober sig op på taget af dit FleXtents. Tung sne kan få dit FleXtents til at kollapse. Det er dit ansvar løbende at fjerne sne fra
taget af dit FleXtents.
Pak ikke FleXtents sidevægge med vinduer op eller ned i frostvejr. I tilfælde af frostvejr skal du pakke dine sidevægge med vinduer op og ned i stuetemperatur for at
undgå risikoen for krakeleringer.
Dit FleXtents skal være helt tørt, når du pakker det ned til opbevaring for at undgå risiko for mug og skimmel.
Anvend ikke åben ild, svejseudstyr eller andet, der kan antænde i nærheden af dit FleXtents.
Bemærk: Dancover’s reklamationsret dækker kun ved normal anvendelse af dit FleXtents, normal slid og ælde undtaget. Reklamationsretten dækker ikke mangler, fejl,
skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, at have udsat dit FleXtents for dårligt vejr eller anden
skadeforvoldende adfærd. Vi anbefaler, at du undersøger, om dit FleXtents er dækket af din indboforsikring.
Besøg venligst dancovershop.com for mere information om reklamationsretten og besøg altid vores hjemmeside for eventuelle opdateringer af disse sikkerhedsinstruktioner.
FleXtents® er et registreret varemærke,der tilhører Dancover A/S.
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Dancover A/S
Nordre Strandvej 119 G
3150 Hellebæk
Denmark

For more information
please visit:
www.dancovershop.com

National contacts
Denmark: 70 26 76 20
denmark@dancover.com

Spain: 911 436 828
espana@dancover.com

UK: 020 8099 7570
uk@dancover.com

Italy: 02 479 21 198
italia@dancover.com

Germany: 041 0266 7040
germany@dancover.com

Switzerland: 0840 000125
schweiz@dancover.com

France: 0975 181 800
france@dancover.com

Austria: 0662 626935
austria@dancover.com

Sweden: 040 233 262
sverige@dancover.com

Norway: 231 00 690
norge@dancover.com

Finland: 0 931 581 720
suomi@dancover.com

Nederland: 0 858 880 524
nederland@dancover.com

Poland: 22 300 8602
polska@dancover.com

Ireland: 0 151 33 003
ireland@dancover.com

Luxembourg: +49 041 0266 7040
luxembourg@dancover.com

Belgium: 0 28 08 08 09
belgique@dancover.com

Portugal: 308 800 899
portugal@dancover.com
FleXtents® is a registered trademark of Dancover PLC.

