
1. Aseta sCover käyttökuntoon siten, että sCover mahtuu patjan päälle, ja alarauta (osa nro 4) jää tyynyn ja 
patjan väliin. Jos sängyn pääty estää työntämisen päädyn suunnasta, sCover voidaan asettaa paikoilleen 
suoraan pystyasennosta, koska alarauta on käännettävissä vaaka-asentoon, jolloin se liukuu helpommin 
tyynyn alle.
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2. Käännä kuomu haluamaasi asentoon max. n 90–100 astetta.
3. Siipimutteria kiertämällä voit vaikuttaa kuomun liikkuvuuteen.
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TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tepi sCover on tarkoitettu potilaan tai asiakkaan suojaamiseen siirtojen ja 
kuljetusten aikana sekä odotettaessa hoitotoimenpiteitä, ja se soveltuu 
ainoastaan edellä esitettyihin käyttötarkoituksiin. Valmistaja, jakelija tai 
myyjä eivät ole vastuussa suorista tai välillisistä vahingoista, joita tuotteen 
käyttöohjeen vastainen käyttö saattaa aiheuttaa.

Tuotteen virheellinen tai huolimaton käsittely saattaa mahdollistaa hiusten, 
sormien tai muiden kehon osien joutumista tuotteen osien väliin. 

Pidä Tepi sCover poissa lasten ja ulkopuolisten ulottuvilta.

TAKUU 

Tuotteella on normaali virhe- ja materiaalivastuusta määritelty, kuluttajan-
suojalain mukainen takuu, jonka pituus on 12 kuukautta. 

Takuu kattaa valmistus- tai materiaalivirheistä aiheutuneet viat, jotka ovat 
ilmenneet takuuaikana. Edellytyksenä on, että virheestä ilmoitetaan 
kohtuullisessa ajassa sen havaitsemisesta. Virheen havaitsemisen hetkestä 
tulee tuotetta käyttää tavalla, joka ei pahenna virhettä, ei aiheuta turhia 
lisävaurioita eikä vaaranna käyttöympäristössä olevia tahoja.

Takuuaika alkaa, kun asiakas on vastaanottanut ostamansa tuotteen. Takuu 
edellyttää aina, että tuotetta on käytetty asianmukaisesti siten, kuin tuote on 
tarkoitettu.

Yrityksen, yhteisön tai kuntayhtymän nimissä tehty ostos ei ole kuluttaja
suojalain piirissä, ja siten myös takuuehdot poikkeavat kuluttajakaupasta. 
Yrityksen, yhteisön, kuntayhtymän tai muun yhteisön nimissä tehdyille ostoksille 
on 12 kuukauden takuu. Yritysasiakkaan tuotetakuuseen sovelletaan muuten 
samoja ehtoja kuin edellä.

TUOTTEEN VIRHE 

Tuotteessa havaitusta virheestä on ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen 
info@tepi.fi 

Virheilmoitukseen on sisällytettävä mahdollisimman tarkka kuvaus virheestä 
(mahdolliset kuvat). Takuun piiriin liittyvistä reklamaatioista on ilmoitettava 
viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun virhe on 
huomattu, tai virhe olisi pitänyt havaita. Asiakas on velvollinen tarkastamaan 
tuotteen heti sen vastaanottamisen yhteydessä. Tuotetta on käytettävä siinä 
ympäristössä ja siten, kuin se on suunniteltu. 

Virheen arvioinnissa tuotetta tarkastellaan sen normaalissa käyttöympäristössä 
ja asennossa niin, että tuote on koottu käyttökuntoon täysin oikein ja sen 
toiminnallisuuksia on käytetty ohjeen mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT:

tepi-scover.fi info@tepi.fi p. 0400 468 198

Tuotteen valmistaja arvioi saadun tiedon ja kuvien mukaan, onko tuotteessa 
virhe ja harkintansa mukaan joko korjaa tai korvaa tuotteen uudella vastaaval-
la tuotteella. 

TAKUUN PIIRIIN KUULUMATTOMAT ASIAT

Tuotteen normaali kuluminen, venyminen, värimuutokset, kolhiintuminen tai 
asiakkaan itse aiheuttamat, käytöstä, kuljetuksesta, asennuksesta ja 
varastoinnista johtuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Esimerkiksi 
kankaiden rypyt, kuluminen, haalistuminen ja venyminen ovat normaaleja 
muutoksia. 

Takuu raukeaa tuotteen sopimattomasta käytöstä, huonosta kunnossapidosta, 
terävien esineiden väärinkäytöstä, tuotteen vääntämisestä tai kokoamis- ja 
käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Reklamaation korvattavuus selvitetään tapauskohtaisesti, mikäli on syytä 
olettaa, että tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti, tai tuotetta on 
muokattu tai korjattu jonkun muun henkilön tai edustajan kuin Tepi 
Terveyspalvelut Oy:n toimesta. Mikäli tuotteen tarramerkinnät, 
tuotenumerot on poistettu, irrotettu, muokattu tai tehty mahdottomik-
si lukea, on hyvin todennäköistä, ettei tuote kuulu reklamaation piiriin. 
Takuu ei kata tuotteen virheestä johtuvia välillisiä vahinkoja tai 
sellaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen käytöstä. Tepi 
Terveyspalvelut Oy ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat takuun piiriin 
toimitettavan tai korjattavan tuotteen viivästyksestä.

OSALUETTELO JA TUOTENUMEROT

sCover B: 30008
1. Etukaari: 130005
2. Keskikaari: 230005
3. Alakaari: 330005
4. Alarauta: B430008

Puuvilla suojakangas, vihreä: 30028
Puuvilla suojakangas, sininen: 30038

Kiinnitystarvikkeet 
Lukkomutteri
Muoviprikat, 2 kpl 
(keskikaaren molemmin puolin)
Pultti

Pultti
Lukiteprikka
Muoviprikat, 2 kpl 
(keskikaaren molemmin puolin)
Jousiprikka
Siipimutteri
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