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LTV Seat® Käyttöohje
LTV-istuimen (LTV Seat) säätäminen:

1. Avaa venttiili kiertämällä sitä vastapäivään. Täytä istuinta käsipumpulla, kunnes
kaikki ilmatyynyt ovet silmämääräisesti täynnä. Sulje venttiili kiertämällä sitä
myötäpäivään ja irrota sitten käsipumppu.
2. Aseta LTV-istuin istuinpinnallesi: LTV-päällysteen luistamattoman puolen tulisi
olla alaspäin ja vetoketjullisen osan takana. Venttiilin tulisi tällöin sijaita
vasemmassa etukulmassa.
3. Istu LTV-istuimelle normaaliin istuinasentoosi.
4. Päästä istuimesta ilmaa ulos avaamalla venttiili. Ilman poistuessa uppoat
LTV-istuimeen hiljalleen. Päästä istuimesta ilmaa kunnes istuma-asento ja
-mukavuus alkavat olla haluamallasi tasolla. Sulje sitten venttiili myötäpäivään
kiertämällä. Hienosäädä istuinasento ja mukavuustaso optimaalisiksi poistamalla
tai lisäämällä ilmaa tarpeen mukaan.

LTV -päällysteen puhdistaminen:

Poista pehmusteen päällyste.
Jos päällyste on tikattua kangasta: Konepese maltillisilla
kierroksilla samanväristen kanssa. Ilmakuivaa.
Jos päällysteenä on Ultraleather™: Pese käsin miedolla
pesuaineella. Pyyhi kuivaksi tai ilmakuivaa.

LTV -pehmusteen puhdistaminen:

1. Sulje venttiili ja aseta pehmuste riittävän suureen altaaseen tai vatiin.
Käytä nestemäistä astianpesuainetta, pyykinpesuainetta tai muuta
monikäyttöistä yleispesuainetta. Noudata pehmusteen lipukkeessa olevia
pintapuhdistusohjeita.
2. Hankaa kevyesti pehmyellä muoviharjaksisella harjalla, pesusienellä tai
kankaalla.
3. Huuhtele pehmuste puhtaalla vedellä ja anna ilmakuivua tai kuivaa pyyhkeellä.
• ÄLÄ altista suoralle auringonvalolle.
• ÄLÄ käytä astianpesukoneessa käytettäväksi tarkoitettuja puhdistusaineita,
koska ne ovat liian emäksisiä tuotteen käyttöturvallisuuden kannalta.

Varoitukset/varotoimenpiteet:

• Suojaa LTV-istuinta teräviltä esineiltä ja kuumalta tuhkalta.
• ÄLÄ käytä LTV-istuinta vesikellukkeena. Se EI kannattele käyttäjää vedessä.

LTV® -pehmuste on valmistettu Yhdysvalloissa.
ROHO, Inc. LTV®, LTV Seat®, (LTV-istuin®), ROHO® ja shape fitting technology® ovat ROHO, Inc.:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ultraleather™ on Ultrafabricsin rekisteröity tavaramerkki.
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Rajoitettu takuu
Mitä takuu kattaa? ROHO, Inc. vastaa kaikista tuotteessa ilmenevistä materiaali- ja
valmistusvirheistä. Toimitettujen virallisten komponenttien mahdollinen ja kaikenlainen vaihtaminen
muihin komponentteihin mitätöi takuun.
Takuun voimassaoloaika: 12 kuukautta tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä; pois lukien päällinen,
jolla on 6 kuukauden rajoitettu takuu.
Mitä takuu ei kata? Takuu ei korvaa ohjeiden vastaisen käytön, vahingon, onnettomuuden
tai luonnonmullistuksen kuten tulvan, tornadon, maanjäristyksen tai tulipalon seurauksena
vahingoittunutta tuotetta. Muiden kuin virallisten osien käyttö tuotteessa sekä tuotteen kaikenlainen
omatoiminen muuntelu mitätöi takuun.
Kuinka takuu toimii: Kohtuullisen ajan kuluessa tuotteen palauttamisesta meille valintamme
mukaisesti joko korjaamme materiaali- ja valmistusvirheet tai vaihdamme näistä kärsivän tuotteen tai
sen osan uuteen vastaavaan. Tämän jälkeen lähetämme eheän tuotteen takaisin sinulle. Vastaamme
kaikista näihin toimenpiteisiin liittyvistä kustannuksista.
Mitä minun tulee tehdä? Yhdysvalloissa: Ota yhteyttä takuuhuoltoon (Warranty Service Department)
sähköpostitse osoitteeseen warranty@roho.com tai puhelimitse ilmaisnumeroon 1-800-851-3449.
Yhdysvaltojen ulkopuolella: Ota yhteyttä maasi ROHO-jälleenmyyjään. Huom. ROHO, Inc.:lle ilman
ennakkovahvistusta toimitettuja lähetyksiä ei palauteta asiakkaalle.
Kysymyksiä? Katso kohta ’Yhteystiedot’.
Vastuuvapauslauseke: Kaikki tuotteelle myönnettävät konkludenttiset takuut, mukaan lukien
KAUPATTAVUUTTA ja TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA koskevat takuut, rajoittuvat
yllä ’Takuun voimassaoloaika’ -kohdassa viitattuja tuotetyyppejä koskeviin takuuaikoihin. Kaikki
minkä tahansa takuiden alaiset tuoteviat ja korvausvaatimukset on esitettävä tämän takuuajan
kuluessa. ROHO, Inc. ei ole vastuussa minkäänlaisista välillisistä omaisuusvahingoista, jotka ovat
aiheutuneet minkä tahansa takuun alaisen valmiste-, materiaali- tai muun virheen seurauksena tai
muutoin.
Käyttäjän oikeudet ja tämän takuun vaikutus niihin: Tämä takuu rajoittaa kaikkien konkludenttisten
takuiden kestoa yllä mainitun mukaisesti ja rajoittaa osittain tai sulkee kokonaan pois takuun piiristä
välillistä vahinkoa koskevat korvaukset. Joillain oikeudenkäyttöalueilla laki ei salli konkludenttisten
takuiden voimassaoloaikojen rajoittamista, ja joillain oikeudenkäyttöalueilla laki ei salli välillisten
vahinkojen korvausvastuun rajoittamista tai poissulkemista takuun katteesta, joten on mahdollista,
etteivät kyseiset takuunrajoituslausekkeet koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle määrättyjä
juridisia oikeuksia. Juridiset oikeutesi eivät välttämättä rajoitu näihin, ja saattavat vaihdella
oikeudenkäyttöalueesi mukaan.

Yhteystiedot
Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen ulkopuolella

Puhelin: 1-800-851-3449 • Faksi: 1-888-551-3449
Takuuhuolto: warranty@roho.com
Asiakaspalvelu: cc@roho.com
intl@roho.com
Puhelin: 1-618-277-9150 • Faksi: 1-618-277-6518
Voit myös katsoa ROHO:n kansainväliset jälleenmyyjät
osoitteesta roho.com.
ROHO, Inc.
1501 South 74th Street
Belleville, IL 62223

Jos sinut ohjeistetaan
tuotteen tai sen osan/osien
palauttamiseen, lähetä ne
osoitteeseen:
ROHO, Inc. kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tämän asiakirjan
muuttamiseen. Tämän asiakirjan ajanmukainen versio on saatavilla osoitteessa roho.com.
Tämä tuote saattaa olla yhden tai useamman patentin ja tavaramerkin suojaama
Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta roho.com.
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