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BRUKSANVISNING

Välkommen till TEMPUR®

Tack för att du har valt en produkt från TEMPUR®. Denna vägledning omfattar allt du 
behöver veta för att vårda och få det bästa ut av din TEMPUR ARC™-produkt.

Allmänna säkerhetsinstruktioner - gäller för alla sängtyper: 
TEMPUR ARC™ Static, TEMPUR ARC™ Adjustable, TEMPUR 
ARC™ Storage 

I de följande avsnittet kommer referenserna nedan att användas för att få dig att tänka på 
möjliga farliga situationer. Bristande efterlevnad av dessa instruktioner kan leda till allvarlig 
skada eller skada på produkten.  

FARA   En farlig nödsituation som kan leda till död eller allvarlig   
   skada om den inte undviks.  

VARNING  En farlig situation som kan leda till död eller allvarliga skador  
   om den inte undviks.

FÖRSIKTIG  En farlig situation som kan leda till mindre eller moderata  
   skador om den inte undviks.  

VIKTIGT  En farlig situation som kan leda till skada på produkten och/ 
   eller annan egendom om den inte undviks.  

OBS!   Direkt fokus på praktiska instruktioner och goda råd.
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Symboler  

Följande symboler används på produkt eller emballage i denna manual.

Öppna förpackningen försiktigt så 
att varken produkten eller delarna 
skadas. Kasta förpackningen på ett 
säkert sätt och så hållbart som det 
är möjligt på din ort.

Var två personer för att 
montera produkten

Skär inte djupt i förpackningen. 
Hantera med försiktighet.

Håll torr Luftfuktighet65 %

Undvik att 
fingrar kläms.

Håll fötterna på 
säkert avstånd

Var medveten om att ramen 
inte ska hållas i lamellerna 

när den ska bäras

FotändeHuvudände

Undvik öppen eld CE-märkning på 
elektrisk utrustning

Lek inte med 
utrustningen 

Se bruks- 
anvisningen
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Transport, flytt, förvaring och bortskaffande

FÖRSIKTIG
• Försök inte att flytta sängen och dess delar ensam eftersom det kan leda till 

skada. Ni måste vara två personer.
• Förvara produkten torrt (max. 65 % relativ luftfuktighet).
• Följ alltid säkerhetsråden i monteringsvägledningarna och på produktmärkningen 

(placerad på baksidan av huvudgaveln).

                     VIKTIGT  
Förpackningen måste sorteras i återvinningsbara delar och sedan bortskaffas enligt 
gällande nationella riktlinjer på miljöområdet. Kontakta dina lokala myndigheter 
eller återförsäljare för råd om återvinning.

Doften av ‘ny säng’

Vissa märker en svag doft från deras nya TEMPUR ARC™-produkt när den har packats ur. Den 
är helt ofarlig och försvinner efter kort användning.

Observera följande extra punkter i bruksanvisningen

Läs följande information noggrant eftersom den ger dig råd om hur du kan använda din 
produkt och vad du kan vänta dig under de första par månader.

    VARNING
• Endast för användning inomhus.
• Kassera omedelbart alla förpackningsmaterial eftersom de utgör en 

kvävningsrisk.
• Använd inte tillbehör/reservdelar som inte har godkänts av tillverkaren.

                     VIKTIGT
• Produkten får inte användas i en fuktig miljö.
• Undvik att använda denna produkt utomhus.
• Den får inte användas i en applikation som tvättas med ett automatisk 

tvättsystem.
• Enligt vår rekommenderade användning (sova, sitta ock sitta på kanten) gäller 

det en viktbegränsning på 150 kg (flyttbar vikt) för hela sängens yta utan 
begränsningar.

Notera att tillverkaren inte kan hållas ansvarig för överbelastning.
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Brandsäkerhet

TEMPUR ARC™-sängprodukter uppfyller gällande säkerhetsstandarder som kan variera 
beroende på produkt eller region. Ytterligare information lämnas på begäran.
Oförsiktighet medför brand - vi rekommenderar starkt inte att röka i sängen.

               VARNING
• Brandrisk: håll produkterna borta från öppen eld

Montering 

För korrekt och säker montering SE MONTERINGSVÄGLEDNINGARNA FÖR YTTERLIGARE 
MONTERINGSRÅD.

Rengöring och underhåll

Ett rent sovrum kan ha stort inflytande på din sömnmiljö och vidare sömnkvalitet.
För att säkra att din säng bevarar sina egenskaper, rekommenderar vi regelbunden 
dammsugning med ett mjukt munstycke, gärna en gång per vecka. Det tar försiktigt bort 
damm från ytan utan att skada textilerna och reducerar dammbildningen.

                    VIKTIGT
• Ta alltid bort fläckar så snart som möjligt innan de genomtränger fibrerna. Det 

kan leda till en permanent fläck.
• Undvik att blötlägga eftersom vattnet kan tränga igenom tyget och skada det 

underliggande materialet.
• GNUGGA INTE materialet för hårt för att få bort en fläck, eftersom det kan skada 

materialet.

                    OBS!
• Om man spiller vätskor bör man absorbera så mycket som möjligt med en ren vit 

kökshandduk för att undvika en permanent fläck.
• De flesta fläckar kan tas bort med ljummet vatten och kanske lite pH-neutralt 

diskmedel.
• Om en fläck har torkat ur, ta bort så mycket som möjligt genom att dammsuga 

den med ett mjukt borstmunstycke.
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Ytterligare bruksanvisning för din TEMPUR ARC™ ställbar 
förvaringssäng

Läs följande information noggrant eftersom den ger dig råd om hur du kan använda din 
produkt och vad du kan vänta dig under de första par månader.

    VARNING
• Använd endast denna TEMPUR ARC™ ställbara förvaringssäng för sitt beräknade 

ändamål enligt denna vägledning.
• Denna utrustning får endast användas av användarna nedan när de är under 

vägledning eller har instruerats om säker användning och har full förståelse för 
de medförda riskerna.

Dessa användare omfattar:
- Barn från 8 år och äldre
- Personer med reducerad fysisk, känslomässig eller mental kapacitet
- Personer med bristande erfarenhet eller kunskap

• Barn måste övervakas så att de inte leker med utrustningen.
• Rengöring och användarunderhåll får INTE utföras av barn utan uppsikt.
• Det rekommenderas inte att låta barn och/eller husdjur leka på eller under 

sängen.
• Använd inte tillbehör/reservdelar som inte har godkänts av tillverkaren.

Ytterligare instruktioner i bruk av din TEMPUR ARC™  
förvaringssäng

    VARNING
• Akta så att ditt huvud inte kommer för nära ramen. Akta så att du inte slår 

huvudet när du öppnar ramen. Tänk på att under öppningen, mitt på vägen, 
tillämpar lyftmekanismen en stor kraft för att kunna lyfta systemet upp till slutet.

    FÖRSIKTIG
• Akta dig så att dina fingrar inte kläms mot gångjärnen eller under sängramen, 

när du öppnar eller stänger förvaringssängen.
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Ytterligare instruktioner i bruk av din TEMPUR ARC™ 
ställbara säng

 
   FARA

• Får inte användas i miljöer, där det kan finnas brandbara, explosiva gaser eller 
imma. (t. ex. vid anestesiologi)

  
    VARNING

• De batterier som följde med den elektroniska extrautrustningen är inte 
uppladdningsbara och får inte placeras i en batteriladdare.

    FÖRSIKTIG
• Sitt eller stå inte på ramarnas änder när de är i höjd position.
• När du justerar sängens position ska du vara extra försiktig att dina fingrar inte 

kläms i mekanismen.

               VIKTIGT
• Får inte användas för att lyfta eller sänka laster i industriell eller teknisk 

användning.
• Undvik kraft som överstiger de siffror som framgår av märkplåten på motorn.
• För att undvika att beslagen vrids ur led måste den ställbara sängbotten placeras 

på en jämn yta.
  

    FÖRSIKTIG
• Elektriska komponenter får endast anslutas eller kopplas ur när strömkabeln har 

dragits ur.
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Felsökning

Detta avsnitt beskriver felsökningsmetoder för att lösa problem under montering och  
daglig drift.
SE MONTERINGSVÄGLEDNINGARNA FÖR RÅD OM PARNING OM FJÄRRKONTROLLER OCH 
MOTORER

Vad gör du vid fel:
Om du upplever ett fel som inte anges i tabellen nedan, kontakta din återförsäljare / leverantör.

Problem Möjlig orsak Lösning

Fjärrkontrollen eller motor-
systemet fungerar inte.

Det finns Ingen 
nätspänning.

Anslut till elnätet.

Enheten är plötsligt
oförmögen att röra sig.

Fjärrkontrollen eller 
motorn är defekt.

Kontakta din återförsäljare.

Fjärrkontrollens batteri 
är urladdat.

Kontrollera batteriet och byt ut 
det vid behov.

En ingående 
anslutning har fått 
avbrott.

Kontrollera kablarna och sätt 
tillbaka dem om det behövs.

Lista över tillbehör och reservdelar

Tillbehör Reservdelar 

83715503 Uppsättning sidhållare för madrass 83715290 Motor Premium

83715283 Förvaringsnät 135x190cm  83715291 Ingång till motor

83715284 Förvaringsnät 140x200cm 83715292 Remote Premium

83715285 Förvaringsnät 150x200cm 83715293 Ingång till fjärrkontroll

83715286 Förvaringsnät 160x200cm 

83715287 Förvaringsnät 180x200cm 
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Ytterligare information om rengöring och underhåll av  
elektriska komponenter

               OBS!
• Koppla alltid ur strömförsörjningen innan du börjar rengöra drivsystemet!
• Rengör aldrig motorenheten i ett automatiserat tvättsystem eller med en 

högtrycksrensare.
• Lät inte vätskor tränga in i enheten. Det kan medföra systemskada.
• Använd inte rengöringsmedel som innehåller benzen, alkohol eller motsvarande 

lösningsmedel.
• Rengör de elektriska komponenterna efter behov med en torr, antistatisk trasa.
• Se till att du inte skadar drivenhetens förbindelsekabel.

Bortskaffande av elektriska komponenter

För att skydda miljön och säkra den bästa möjliga återanvändningen rekommenderar vi att 
du följer anvisningarna om avfallshantering nedan:

Elektriska och elektroniska komponenter

För att skydda miljön bör man inte kassera begagnade elektriska komponenter tillsammans 
med hushållsavfallet. Återvinn där anläggningar finns. Kontakta dina lokala myndigheter 
eller återförsäljare för råd om återvinning.

Elektriska och elektroniska material innehåller material, komponenter och ämnen, som 
kan vara skadliga och utgöra ett hot mot människans hälsa och miljön om de inte hanteras 
korrekt.

Utrustning markerad med den överstrukna avfallstunna är elektrisk och elektronisk 
utrustning. Den överstrukna avfallstunna indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning 
inte får kasseras tillsammans med osorterade hushållssopor, men måste insamlas separat.

Elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras tillsammans med 
hushållsavfall. Invånare måste använda de insamlingsfaciliteter som finns till 
hands för att reducera negativ miljöpåverkan i samband med bortskaffandet av 
kasserat elektrisk och elektronisk utrustning samt för att öka möjligheterna för 
återanvändning, återvinning och återbruk av kasserat elektrisk och elektronisk 
utrustning.
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Att plocka motorenheten isär 

    FÖRSIKTIG
• Elektriska komponenter får endast anslutas eller kopplas ur när kabeln till 

strömförsörjningen har dragits ut.
• Risk för skador på grund av klämning / krossning! 

Var noga med att utföra arbete på enheten bara när den är i obelastat läge.  
Detta för att säkerställa att du undviker risk för krossning eller annan skada.

Återvinning av trevoltsbatterier regleras i EU av Batteridirektivet 2006/66/EG, och 
internationellt av alla tillämpliga nationella lagar och förordningar.
Batteriet ska inte återvinnas med vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala 
myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.

1. Flytta din produkt till ett läge där den inte är belastad.
2. Koppla bort motorn från elnätet!
3. Koppla bort alla anslutningskablar.
4. Ta bort den inre ramen och vänd den upp och ner.
5. Dra låsbrickorna (A) med kraft i sidled tills de kan tas bort helt.
6. Dra ut motorn tillräckligt långt så att fästena (C) är ur slitsarna (B).
7. Motorn är nu lös och kan tas bort.
8. Skjut tillbaka låsbrickorna (A) i motorn så att de inte går förlorade under 

transport.
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DOC.N.:BF600005

PRESTANDADEKLARATION
 
Tillverkaren, Osaühing Bed Factory Sweden,  
ett dotterbolag till Tempur Sealy International, Inc.
som har registrerats på Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estland,
deklarerar att följande produkt,

TEMPUR ARC ™ ställbara sängramar
som levererat uppfyller kraven i följande EU-direktiv och standarder:

Direktiv Ämne

Direktiva 2006/42/EC Maskiner

Direktiva 2011/65/EU RoHS

Direktiva 2014/35/EU Svagström

Direktiva 2014/53/EU RED (radioutrustningsdirektivet) 

Direktiva 2014/30/EU Elektromagnetiskt kompabilitet

Direktiva 2009/125/EC Ekodesign 

Standarder Ämne

Standard ISO 19833:2018 Möbler - Sängar - Testmetoder för mätning av stabilitet, styrka 
och hållbarhet

Standard EN1725:1998 Inomhusmöbler. Sängar och madrasser. Säkerhetskrav och 
testmetoder.

Standard EN 13759: 2012 Möbler. Öppningsmekanismer till sittmöbler och bäddsoffor. 
Testmetoder

Denna prestandadeklaration är utfärdad på eget ansvar av tillverkaren.
Direktiv och standarder följs av teknisk produktdokumentation som bevisar att produktens 
överensstämmelse.
Denna prestandadeklaration är inte längre gällande om det har gjorts betydande ändringar i 
designen/konstruktionen som har inflytande på den tekniska dokumentationen.

Undertecknat för och på uppdrag av:
Osaühing Bed Factory Sweden,
ett dotterbolag till Tempur Sealy International, Inc.
Riia 66, EE-71009 Viljandi, Estland

Indrek Aasna - vd
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I tillfälle av diskrepans mellan översatta versioner av denna text, är det betydelsen av den engelskspråkiga versionen 

som är avgörande.

GARANTI

TEMPUR® WARRANTY 
Detta dokument fastställer villkoren och undantagen för TEMPUR® WARRANTY för nya 
TEMPUR®-produkter som sålts till konsumenter i hela världen (med undantag för USA och 
Kanada).

Vem erbjuder TEMPUR® WARRANTY?
Tillverkaren av TEMPUR ARC™ sängar är Bed Factory Sweden OÜ, ett bolag registrerat i 
Estland under bolagsregistreringsnumret 11133916. Säte enligt ovan: Riia mnt 66, Viljandi 
71009, Estland. Bed Factory Sweden OÜ (tillverkaren) är ett dotterbolag till Tempur Sealy 
International, Inc.

Vad täcks?
Tillverkaren garanterar att alla nya och äkta TEMPUR ARC™sängar är fria från materiella 
defekter på grund av bristande yrkeskunskap eller material i den gällande garantiperioden 
(See avsnittet - Hur länge?) med mindre produkten specifikt har undantagits eller det gäller 
ett undantag (see avsnittet Undantag).

TEMPUR ARC™ sänggaranti gäller för produkter köpt av konsumenter överallt i världen 
från tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för personligt bruk och inte som del 
av en näringsverksamhet, handel eller profession. Här finns en lista över auktoriserade 
återförsäljare: www.tempur.com.

Hur länge?
TEMPUR® garantin varar i den period som visas på eller inuti emballaget av relevanta 
produkter eller som det framgår nedan, med början vid köpedatum (med undantag om 
produkten är en demomodell i vilket fall garantin gäller från produktionsdatummet).

Garantiperioden är generellt som angivet i garantitabellen, men tillverkaren gör 
uppmärksam på att du bör kontrollera garantivillkoren för det land där du ursprungligen 
köpte din produkt eftersom det kan vara en annan gällande garantiperiod. För att göra så, 
besök gärna: www.tempur.com.
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Produkt: Sängar och sängdelar Produktgaranti Vad täcks?

TEMPUR ARC™ sängramar (yttre 
ramar) och huvudgavlar

10 år Materialfel på grund av 
dålig yrkeskunskap eller 
material.

TEMPUR ARC™ Inre sängramar (statisk 
med ribbor, statisk med skivor, 
ställbar med ribbor, ställbar med 
skivor, förvaring)

5 år Materialfel på grund av 
dålig yrkeskunskap eller 
material.

TEMPUR ARC™ Elektriska 
komponenter till ställbara sängar: 
motor, fjärrkontroll

3 år Materialfel på grund av 
dålig yrkeskunskap eller 
material.

Vad kommer vi att göra?
Om ett krav är giltigt enligt TEMPUR® ARC sänggarantin kommer tillverkaren efter eget val 
att erbjuda antingen att reparera den defekta produkten eller att leverera en motsvarande 
produkt helt gratis.

Tillverkaren ersätter rimlig leveranskostnad för retur av defekt produkt för reparation eller 
ersättning så länge som kravet är giltigt enligt villkoren i denna TEMPUR ARC™-garanti och 
produkten returneras från en adress i samma land som den auktoriserade återförsäljaren 
där produkten ursprungligen har köpts finns. Den reparerade produkten eller ersättningen 
kommer att levereras gratis till en adress i samma land som den auktoriserade återförsäljare 
där produkten köptes. I alla andra fall är leveranskostnader i samband med reparationer eller 
ersättningar köparens ansvar.

I tillfälle av en ersättning kommer tillverkaren att sträva efter att leverera en 
ersättningsprodukt från samma linje. Om produktlinjen inte längre finns eller produkten 
på annat sätt inte längre är tillgänglig, förbehåller sig tillverkaren rätten att leverera en 
ersättningsprodukt som enligt tillverkarens eget gottfinnande är identisk med den defekta 
produkten.

TEMPUR ARC™-sänggarantin täcker från köpedagen (eller tillverkningsdagen i tillfälle av en 
demoprodukt) för den ursprungliga produkten. Den förnyas inte i samband med att man tar 
emot en reparerad eller ersatt produkt. I dessa fall fortsätter TEMPUR ARC™-garantin i resten 
av perioden med början vid den ursprungliga köpe- eller tillverkningsdagen, enligt vad som 
gäller.
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Undantag

TEMPUR® garantin gäller inte om:
• produkten har köpts begagnat, använt eller från någon annan än an auktoriserad 

återförsäljare eller tillverkaren. Här finns en lista över auktoriserade återförsäljare: 
tempur.com

• proceduren för att framkomma med ett krav enligt TEMPUR® ARC sänggarantin 
(som finns under rubriken “Hur framkommer du med krav enligt TEMPUR ARC™-
sänggarantin?” nedan) inte har följts på ett korrekt sätt.

• produkten inte har använts och/eller hanterats med tillräckligt hänsyn och/
eller i överensstämmelse med bruksanvisningen, rengöring eller underhåll som 
beskrivet i bruksanvisningen och på tempur.com

• produkten uppsåtligen har skadats eller har skadats som resultat av misskötsel, 
repor, brandskador, översvämning eller all annan opassande användning av dig 
eller tredjepart.

• produkten har varit våt eller blötlagd emot tillverkarens rekommendationer.
• produkten anses vara mycket fläckig, smutsig och/eller på annat sätt ohygienisk.
• produkten har ändrats eller reparerats utan tillverkarens förutgående tillstånd.
• defekten är resultatet av vanligt bruksslitage.
• Att man har öppnat eller manipulerat med motorer eller fjärrkontroll. Med 

undantag av batterifickorna kommer garantin att vara ogiltig om man har 
manipulerat med dessa komponenters interna funktion.

• Har varit överlastat eller felaktigt använt i strid med tillverkarens 
viktbegränsningar.

Hur framkommer du med krav enligt TEMPUR® WARRANTY?
För att ställa krav enligt TEMPUR ARC™garantin måste du:

• kontakta den återförsäljare där du ursprungligen köpte produkten (“Säljaren”). 
Om säljaren antingen inte längre är yrkesverksam eller inte längre är auktoriserad 
återförsäljare av TEMPUR ARC™-sängar, bör du kontakta tillverkaren.

• presentera originalfakturan eller kvittot som bevis på köpet.
• returnera produkten till säljaren eller till tillverkaren (men bara om tillverkaren 

har begärt produkten). Om tillverkaren fastslår att kravet är giltigt enligt 
villkoren i denna TEMPUR ARC™-sänggaranti, kommer rimliga leveranskostnader 
för returen av den defekta produkten att ersättas, så länge som produkten 
returnerats från en adress i samma land som säljaren finns i.
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Vårt ansvar i förhållande till dig
Tillverkarens ansvar er begränsat till kostnaden för reparation och/eller ersättning av 
produkten enligt TEMPUR ARC™-sänggarantin. Därför har tillverkaren ingen annat ansvar för 
förlust eller skada oavsett hur den har förorsakats, om den härstammar från köp, besittning, 
försäljning eller användning av produkten. Tillverkaren dock varken utesluter eller begränsar 
på något sätt sitt ansvar för död eller personskada förorsakat av tillverkarens vårdslöshet, 
bedrägeri eller svindlerier.

Produkterna säljs uteslutande för privat användning inomhus. Tillverkaren har inget ansvar i 
förhållande till dig för någon typ av inkomstbortfall, omsättningsbortfall, verksamhetsavbrott 
eller förlorade affärsmöjligheter.

Dina juridiska rättigheter
TEMPUR ARC™-sänggarantin har inget inflytande på konsumenträttigheter enligt gällande 
lag, men är tänkt för att stärka konsumenträttigheter där den gäller.


