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LTV Seat® Bruksanvisning
Justering av din LTV-sits (LTV Seat):

1. Vrid ventilen moturs så att den öppnas. Pumpa upp med hjälp av handpumpen
tills alla luftceller är synligt fyllda. Vrid ventilen medurs för att tillsluta och ta
sedan bort handpumpen.
2. Placera LTV-sitsen på din sittyta: Den halkfria sidan av LTV-överdraget ska vara
vänt nedåt och delen med dragkedja ska vara vänd bakåt. Ventilen ska vara i
det främre vänstra hörnet.
3. Sitt på LTV-sitsen i normal sittställning.
4. Öppna ventilen för att släppa ut luft. När luften släpps ut sjunker du sakta ner i
LTV-sitsen. Släpp ut luft tills du kommer nära din önskade komfortnivå och vrid
sedan ventilen medurs för att tillsluta den. Släpp ut eller tillför mer luft tills du
når din önskade komfortnivå.

Rengöring av LTV-överdraget:

Ta bort överdraget från dynan.
Om överdraget är av vadderat tyg: Maskintvätta kallt med ett
milt tvättprogram och med liknande färger. Låt lufttorka.
Om överdraget är av Ultraleather™: Handtvätta med ett milt
tvättmedel Torka av eller låt lufttorka.

Rengöring av LTV-dynan:

1. Stäng ventilen och placera dynan i en stor skål. Använd ett flytande diskmedel,
tvättmedel eller annat allrengöringsmedel som är till för allmän rengöring. Följ
de anvisningar för rengöring av ytan som finns på produktens etikett.
2. Använd en mjuk plastborste, tvättsvamp eller trasa för att försiktigt skrubba alla
ytor.
3. Skölj dynan med rent vatten och låt lufttorka eller torka med handdu.
• Utsätt den INTE för direkt solljus.
• Använd INTE maskindiskmedel då detta är alltför frätande och därmed
hälsofarligt.

Var försiktig:

• Skydda LTV-sitsen från skarpa föremål och het aska.
• Använd INTE LTV-sitsen som ett flytredskap.Den kommer INTE att stödja dig i
vatten.

LTV®-dyna tillverkad i USA.
ROHO, Inc. LTV®, LTV Seat®, ROHO®, and shape fitting technology® och shape fitting technology® är registrerade
varumärken som tillhör ROHO, Inc. Ultraleather™ är ett registrerat varumärke tillhörande Ultrafabrics.
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Begränsad garanti

Vad täcker garantin? ROHO, Inc. täcker alla brister i produktens material eller tillverkning.
Eventuella utbyten av medföljande komponenter upphäver garantin.
Under hur lång tid? 12 månader från produktens ursprungliga inköpsdatum, med undantag för
överdraget som har en begränsad garanti på 6 månader.
Vad täcks inte av garantin? En produkt som har använts felaktigt, skadats av misstag eller skadats av naturkatastrofer som exempelvis översvämning, tornado, jordskalv eller brand. Eventuella utbyten av medföljande produkttillbehör eller förändringar av produkten upphäver garantin.
Vad gör vi: Inom en rimlig tidsperiod efter det att du har returnerat produkten till oss, kommer
vi att, efter eget val, reparera eller byta ut eventuella felaktigheter i material eller tillverkning
och skicka tillbaka den till dig, allt utan kostnad.
Vad kunden måste göra: Inom USA måste kunden kontakta garantiavdelningen på warranty@
roho.com eller ringa kostnadsfritt på 1-800-851-3449. Utanför USA kontaktar du ditt lands
internationella ROHO-återförsäljare. Observera: Eventuella artiklar som skickas till ROHO, Inc.
utan föregående medgivande kommer inte att returneras till kunden.
Frågor? Se kontaktuppgifter.
Ansvarsfriskrivning: Eventuella underförstådda garantier, inklusive SÄLJBARHET och LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE är begränsade till samma tidsperiod för produkttyperna
som nämns ovan i avsnittet ”Under hur lång tid?” och eventuella åtgärder för ett brott mot
sådana garantier eller några uttryckliga garantier måste påbörjas inom denna tid. ROHO, Inc.
ansvarar inte för några indirekta skador eller följdskador beträffande ekonomisk förlust av
egendom, vare sig som ett resultat av brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti eller av
annan anledning.
Dina rättigheter samt vilken effekt denna garanti har på dem: Denna garanti begränsar varaktigheten för alla underförstådda garantier enligt ovan samt begränsar eller utesluter ersättning
för indirekta skador eller följdskador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar för hur
länge underförstådda garantier gäller och vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller
begränsning av följdskador eller indirekta skador, varför de bestämmelserna kanske inte gäller
för dig. Medan denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, kan du också ha andra rättigheter som varierar med jurisdiktion.

Kontaktuppgifter
I USA.

Telefon: 1-800-851-3449 • Fax: 1-888-551-3449
Garantiservice: warranty@roho.com
Kund Vård: cc@roho.com
Utanför USA.
intl@roho.com
Telefon: 1-618-277-9150 • Fax: 1-618-277-6518
Eller besök roho.com för en förteckning över ROHO:s
internationella återförsäljare.
Om du ombeds returnera ROHO, Inc.
någon artikel skickas
1501 South 74th Street
denna till:
Belleville, IL 62223
ROHO, Inc. har kontinuerlig produktförbättring som policy och förbehåller sig rättigheterna
att göra ändringar i detta dokument. En aktuell version av dokumentet finns tillgänglig på
roho.com
Denna produkt kan täckas av ett eller flera amerikanska och utländska patent och
varumärken. För ytterligare information, besök roho.com.
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Manufactured by ROHO, Inc.
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518
Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA
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