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1. Ta bort axelremmarna från madrassgenomföringen.
Säkerställ ryggstödets rörelseomfång.

2. Placera sCover under madrassen, mellan madrassen och bår-
strukturen. Den främre bågen (del nr 1) kan ligga i plan med 
madrassens kant.

3. Om axelband används, placera dem under madrassen mellan den 
nedre bågen (del nr 3) och det nedre strykjärnet (del nr 4).

4. Det rekommenderas att sCover S fästs på baksidan av båren 
med kardborreband
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Tepi sCover S
Bruksanvisning
Garanti
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02/2022 För instruktioner om användning och garanti, vänd sidan →

≈90–100º
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5. Vrid huven till önskat läge max.ca 90–100 grader.
6. Genom att vrida på fingermuttern kan du påverka kapellets rörelse. 
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ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Tepi sCover är avsett att skydda patienten eller klienten under förflyttningar 
och transporter och i väntan på vård, och är endast lämplig för de användningar 
som beskrivs ovan. Tillverkaren, distributören eller säljaren ska inte hållas 
ansvarig för några direkta eller indirekta skador som kan uppstå om produkten 
används i strid med instruktionerna.

Felaktig eller slarvig hantering av produkten kan leda till risk för klämning 
eller skada. Var försiktig och undvik att ditt hår, fingrar eller andra delar av din 
kropp fastnar i produkten.

Förvara Tepi sCover utom räckhåll för barn och utomstående.

GARANTI

Produkten har en standard 12 månaders garanti mot defekter i material och 
utförande.

Garantin omfattar fel som beror på tillverknings- eller materialfel som har 
uppstått under garantitiden, med villkoret att felet rapporteras inom skälig tid 
efter att det upptäckts. Från det ögonblick som felet upptäcks måste 
produkten användas på ett sätt som inte förvärrar felet, inte orsakar onödiga 
ytterligare skador och inte äventyrar de i driftmiljön.

Garantiperioden börjar när kunden har fått produkten de köpt. Garantin kräver 
alltid att produkten används på rätt sätt som avsett. Det finns 12 månaders 
garanti på köp som görs på uppdrag av företag, förening, kommunförbund eller 
annan instans. I övrigt gäller samma villkor som ovan för företagskunds 
produktgaranti.

PRODUKTFEL

Ett fel som upptäcks i produkten ska rapporteras via e-post till info@tepi.fi

Felmeddelandet ska innehålla en så korrekt beskrivning av felet som möjligt 
(bilder önskvärt). Reklamationer relaterade till garantin ska anmälas senast en 
(1) månad från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Kunden är 
skyldig att besiktiga produkten omedelbart efter mottagandet. Produkten ska 
användas i miljön och på avsett sätt.

Vid bedömning av defekten beaktas produkten i sin normala driftsmiljö och 
position så att produkten har monterats helt korrekt och dess funktionalitet 
har använts i enlighet med instruktionerna.

TA KONTAKT:

tepi-scover.fi | info@tepi.fi | Tel. +358 400 468 198

VÄNLIGEN NOTERA:

Produktens konstruktion och utseende kan ändras utan föregående meddelande. 
Den senaste versionen av detta dokument finns på tepi-scover.fi.

Tillverkaren av produkten kommer, baserat på den information och de bilder 
som erhålls, att bedöma om produkten är defekt och, efter eget gottfinnande, 
antingen reparera eller ersätta produkten med en ny, likvärdig produkt.

ARTIKLAR SOM INTE TÄCKS AV GARANTIN

Normalt slitage, revor, missfärgning, knackning eller självförvållad skada på 
produkten på grund av användning, transport, installation och förvaring täcks 
inte av garantin. Till exempel är rynkor, slitage, blekning och töjning av tyger 
normala förändringar.

Garantin upphör att gälla på grund av felaktig användning, dåligt underhåll, 
felaktig användning av vassa föremål, vridning av produkten eller underlåten-
het att följa monterings- och användningsanvisningarna. av en annan person 
eller representant än Tepi Terveyspalvelut Oy. Om produktens etikettmärkning-
ar, produktnummer har tagits bort, modifierats eller gjorts oläsliga är det 
mycket troligt att produkten inte omfattas av reklamationen. Garantin täcker 
inte följdskador eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med 
möblering, prestanda eller användning av detta material. Tepi Terveyspalvelut 
Oy ersätter inte för skador som orsakats av försening i leverans eller reparation 
av en produkt som omfattas av garantin.

LISTA ÖVER DELAR OCH 
PRODUKTNUMMER

Tepi sCover S
Bruksanvisning
Garanti

sCover S:   30005
1. Främre båge:  130005
2. Mellanbåge:  230005
3. Nedre båge:  330005
4. Nedre järn:  S430005
Tekniskt aluminiumtyg, svart: 30015
Tekniskt aluminiumtyg, grön: 30025

Monteringstillbehör
Låsmutter
Plastbrickor, 2 st
(på båda sidor av mittbågen)
Bult

Bult
Låsbricka
Plastbrickor, 2 st
(på båda sidor av mittbågen)
Fjäderbricka
Vingmutter
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