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Sikkerhet råd 



 
 

Vær oppmerksom på følgende! 

I noen land trenger du kanskje en godkjenning hvis du ønsker å sette opp en telt av en viss størrelse, 
vanligvis større enn 50 m2. Det er ditt ansvar å forholde deg til lokale lover og regler, og sørge for at 
partyteltet/teltet settes opp korrekt i henhold til den inkluderte manualen. Det er veldig viktig at du 
monterer alle delene i henhold til instruksjonene, og fester partyteltet med de inkluderte pluggene / 
jordspydene eller tilsvarende utstyr. Du må ikke utelate noen deler eller monteringstrinn. 

Værforhold og safety packs 

Du må aldri sette opp et partytelt/telt i dårlig vær eller når det blåser mye. Sjekk værmeldingen før du 
begynner å sette opp teltet, og for de dagene teltet skal stå oppe. I tilfelle det skulle bli dårlig vær, er det 
ditt ansvar å sørge for at partyteltet/teltet sikres på en trygg måte eller tar det ned, slik at konstruksjonen 
ikke kan forårsake skade på personer, bygninger og annen eiendom. 

Bruk stormstroppene og jordspydene – safety packs – til å sikre konstruksjonen, selv om værmeldingen 
varsler fint vær. Ikke bruk åpen flamme, sveiseutstyr eller andre antennelseskilder inne eller i nærheten av 
teltet. Du må aldri oppholde deg inne i partyteltet/teltet under ekstreme værforhold! 

Partytelt er midlertidige konstruksjoner 

Alle partyteltene og teltene er midlertidige konstruksjoner som er tiltenkt selskaper og andre 
arrangementer, og er derfor ment til midlertidig bruk. Kort fortalt, de er laget for å brukes noen få dager 
om gangen for deretter og tas ned og demonteres. 

Antall gjester inne i et partytelt 

I butikken har vi skrevet antallet gjester du kan ha inne i hvert av de ulike partyteltene. Det står oppført to 
tall for hvert telt, et for antallet gjester du kan ha stående og et tall for hvor mange gjester du kan ha 
sittende. Ikke overskrid disse anbefalingene, hvis ikke vil du utsette gjestene for fare i tilfelle brann eller 
andre farlige situasjoner. Som en tommelfingerregel, kan du ha 1 stående gjest per 0,75 m2, og en gjest 
sittende per 1 m2. Husk å gjøre plass til en buffet og til å ha plass mellom bordene, slik at alle raskt kan 
komme seg ut i tilfelle en nødsituasjon. Sørg for at dørene aldri blokkeres! 

Forsikring 

Sjekk om partyteltet/teltet dekkes av innboforsikringen eller tilsvarende. 

Pass på følgende i tilfelle snø eller regn 

I tilfelle det skulle snø, må du alltid sørge for å måke telttaket regelmessig for å forhindre at det samler seg 
for mye snø på taket, ettersom tunge snømasser kan gjøre at partyteltet/teltet kollapser. 

I tilfelle det regner, er det en risiko for at det blir vannansamling på taket av partyteltet/teltet. Tunge 
vanndammer kan forårsake at partyteltet/teltet kollapser. Det er ditt ansvar å sørge for at vannet ikke 
samler seg på telttaket ved å holde det stramt til enhver tid, og fjerne vannet hvis det samler seg likevel. 
Pass på at duken er skikkelig strukket over hele rammen til enhver tid. 

 

 

 



Kondens i teltet 

Du kan oppleve kondens inne i partyteltet. Temperatursvingninger og luftfuktighet kan gjøre at det blir 
dugg eller kondens på innsiden og utsiden av partyteltet. Dette er normalt og betyr ikke at partyteltet 
lekker. 

Ikke pakk opp eller ned partyteltet/teltet i minusgrader, det kan gjøre at duken knekker eller blir skadet. 
Hvis du må jobbe med partyteltet i minusgrader, så må du pakke det sammen innendørs. Du må også sørge 
for at partyteltet er helt tørt før du folder det sammen, hvis ikke kan du risikere at det mugner mens det 
lagres. 

Garantiinformasjon 

Garantien fra Dancover gjelder bare vanlig bruk av produktet, normal slitasje er unntatt, i henhold til 
skriftlige instruksjoner eller brukermanualen. Garantien dekker ikke skade forårsaket av ulykker, misbruk 
eller modifiseringer av produktet. Hvis du trenger å rengjøre duken på partyteltet/teltet, bruk bare et mildt 
rengjøringsmiddel og lunkent eller kaldt vann. Alle typer kraftige rengjøringsmidler må aldri benyttes. 

Besøk dancovershop.com for garantiinformasjon. 

Sjekk alltid nettstedet og/eller brukermanualen for de siste sikkerhetsanbefalingene. 


	Tom side

