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SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

USER: Before using this product, read instructions and save  
 for future reference.

ROHO DRY FLOATATION® Wheelchair Cushions

Operation Manual
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ROHO® DRY FLOATATION® Rullestolputer
Bruksanvisning

LEVERANDØR:  Denne bruksanvisningen må gis til 
brukeren av dette produktet.

BRUKER:  Les denne bruksanvisningen før 
du benytter produktet og oppbevar for senere 
referanse.
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ROHO, Inc. jobber kontinuerlig med å forbedre produktene og forbeholder seg retten til å endre dette 
dokumentet. Siste gyldige versjon av dette dokumentet finnes på www.roho.com.

ROHO® Puteprodukter produseres av ROHO, Inc.,
100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429, USA, www.roho.com.

USA: 800-851-3449 • Faks: 888-551-3449 • e-post: cc@roho.com
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Produkter i denne bruksanvisningen kan være dekket av ett eller flere amerikanske eller andre 
internasjonale patenter og varemerker.  For ytterligere opplysninger, se www.roho.com.
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TILTENKT BRUK:

Hver ROHO® DRY FLOATATION® produkt i denne bruksanvisningen er en justerbar, luftfylt, 
rullestolpute med luftceller. Den har ingen brukervekt begrensning, men puten må ha 
riktig størrelse i forhold til brukeren.

ROHO, Inc. anbefaler evaluering av lege/kliniker som har erfaring i sittestillinger, 
posisjonering og mobilitet: 1) for å avgjøre om puten passer til brukeren; og 2) for å 
avgjøre om en solid seteplattform er å anbefale dersom puten benyttes på en rullestol 
med hengemattesete.

Hver av følgende produkter som bruker ROHO DRY FLOATATION®-teknologi og er beregnet 
på å forme seg etter brukerens fasong for å beskytte hud og bløtvev, gi god sittestilling og 
fremme sårheling. 

 - ROHO LOW PROFILE® PUTE TOKAMMER (LOW PROFILE Pute tokammer)
 - ROHO MID PROFILE™ PUTE TOKAMMER (MID PROFILE Pute tokammer)
 - ROHO HIGH PROFILE® PUTE TOKAMMER (HIGH PROFILE Pute tokammer)
 - ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® PUTE (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
 - ROHO QUADTRO SELECT MID PROFILE™ PUTE (QUADTRO SELECT MID PROFILE)
 - ROHO QUADTRO SELECT HIGH PROFILE® PUTE (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
 - ROHO CONTOUR SELECT® PUTE (CONTOUR SELECT)
 - ROHO ENHANCER® PUTE (ENHANCER)

Hver av følgende produkter som bruker DRY FLOATATION®-teknologi og er beregent på å 
forme seg brukerens fasong for å beskytte hud og bløtvev, og fremme sårheling. 

 - ROHO LOW PROFILE® PUTE ENKAMMER (LOW PROFILE Pute enkammer)
 - ROHO MID PROFILE™ PUTE ENKAMMER (MID PROFILE Pute enkammer)
 - ROHO HIGH PROFILE® PUTE ENKAMMER (HIGH PROFILE Pute enkeltkammer)

PRODUKTSPESIFIKASJONER:

MATERIALER:
Rullestolputene i denne bruksanvisningen er laget av neoprengummi med forniklede 
messingventiler.  SELECT-putene har også ISOFLO Memory Control®.  Toppen og bunnen 
av ISOFLO Memory Control er laget av polykarbonat, knappene er laget av polypropylen og 
ventilspindelen er laget av polypropylen støpt over aluminium.
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STANDARD PUTEDIMENSJONER OG VEKT:

PUTE HØYDE GJENNOMSNITTLIG VEKT*

LOW PROFILE PUTE MED ENKELTKAMMER 5,5 cm 1,1 kg 

LOW PROFILE PUTE MED DOBBELTKAMMER 5,5 cm 1,1 kg 

QUADTRO SELECT LOW PROFILE 5,5 cm 1,1 kg 

MID PROFILE PUTE MED ENKELTKAMMER 8,5 cm 1,4 kg 

MID PROFILE PUTE MED DOBBELTKAMMER 8,5 cm 1,4 kg 

QUADTRO SELECT MID PROFILE 8,5 cm 1,4 kg 

HIGH PROFILE PUTE MED ENKELTKAMMER 10,5 cm 1,5 kg 

HIGH PROFILE PUTE MED DOBBELTKAMMER 10,5 cm 1,5 kg 

QUADTRO SELECT HIGH PROFILE 10,5 cm 1,5 kg 

CONTOUR SELECT 5,5 til 10,5 cm 1,6 kg 

ENHANCER 5,5 til 10,5 cm 1,6 kg 

*Merk: Gjennomsnittlig vekt er basert på 9 x 9 celler (42,0 cm x 42,0 cm) pute.

MINSTE BREDDE MINSTE DYBDE STØRSTE BREDDE STØRSTE DYBDE

PUTE ant. luft-
lommer cm ant. luft-

lommer cm ant. luft-
lommer cm ant. luft-

lommer cm

LOW PROFILE PUTE MED 
ENKELTKAMMER 6 29.0 6 29.0 11 50.5 11 50.5

LOW PROFILE PUTE MED 
DOBBELTKAMMER 6 29.0 6 29.0 11 50.5 11 50.5

QUADTRO SELECT LOW 
PROFILE 5 28.0 6 30.0 13 62.5 12 56.0

MID PROFILE PUTE MED 
ENKELTKAMMER 7 33.5 7 33.5 11 50.5 11 50.5

MID PROFILE PUTE MED 
DOBBELTKAMMER 8 37.5 9 42.0 8 37.5 9 42.0

QUADTRO SELECT MID 
PROFILE 8 41.0 8 38.5 10 49.5 10 47.0

HIGH PROFILE SINGLE 
COMPARTMENT CUSHION 6 29.0 6 29.0 15 68.0 12 55.0

HIGH PROFILE DUAL 
COMPARTMENT CUSHION 6 29.0 6 29.0 11 50.5 11 50.5

QUADTRO SELECT HIGH 
PROFILE 6 32.5 6 30.0 14 67.0 12 56.0

CONTOUR SELECT 7 36.5 8 38.5 13 62.5 12 56.0

ENHANCER 8 37.5 8 37.5 11 50.5 11 50.5

Merk: Kontakt Kundeservice for spesielle putestørrelser.

PRODUKTSPESIFIKASJONER FORTSETTELSE:
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ROHO-produktene er ment å være en del av en helhetlig pleierutine. ROHO, Inc. anbefaler at en lege gir 
produktanbefalinger basert på en vurdering av pasientens individuelle medisinske og terapeutiske behov.
• Undersøk huden ofte, minst en gang om dagen. Nedbrytelse av hud/bløtvev kan forårsakes av mange 

ulike faktorer og kan variere fra pasient til pasient. Enhver rødhet, blåmerker eller mørkere områder 
(sammenlignet med normal hud) kan bety begynnelsen på nedbrytelse av bløtvev. Ta kontakt med 
lege umiddelbart.

• Puten og trekket MÅ samsvare i størrelse og MÅ brukes som anvist i denne bruksanvisningen. HVIS 
DE IKKE SAMSVARER: 1) putens fordeler kan reduseres eller elimineres, noe som øker risikoen for 
skader på hud eller annet bløtvev og 2) brukeren kan bli ustabil og utsettes for fallfare.

• SJEKK LUFTNIVÅET OFTE, MINST EN GANG OM DAGEN!
• RIKTIG OPPBLÅSING: Bruk av annen pumpe enn den leverte håndpumpen kan skade puten og 

ugyldiggjøre garantien.
• FOR LITE LUFT: IKKE bruk en pute med for lite luft.Ved bruk av en pute med for lite luft blir putens 

positive effekter redusert eller eliminert, og risiko for skader på hud og undeliggende vev øker.  Dersom 
puten virker å ha for lite luft eller ser ut til ikke å være i stand til holde på luften, kontroller at  ventilen 
er stengt ved å drei det med klokken.  MERKNAD: For QUATTRO SELECT og CONTOUR SELECT-putene, 
kontrollerat den grønne knappen på ISOFLO Memory Control er trykket mot midten av ISOFLO ventilen i 
ULÅST (UNLOCKED) posisjon slik at alle kammer blir fyllt med lfut når puten blåses opp.  Dersom puten 
fremdeles ikke holder på luften, kontakt omgående din terapeut, hjelpemiddelsentralen, eller Etac AS.

• FOR MYE LUFT: IKKE bruk en pute med for mye luft.  Sittende på en pute med for mye luft  kan du ikke 
kunne synke ned i puten og vil redusere eller eliminere putens positive effekter og øker risiko for skader 
på hud og underliggende vev.

• PLASSERING AV PUTE OG TREKK: Produktet må brukes med cellene oppover.  Dersom trekket ikke brukes 
på riktig måte eller har feil størrelse reduseres eller elimineres putens fordeler og dermed øker faren for 
problemer med hud og underliggende vev.

• LUFTTRYKK: Endringer i høyde over havet kan kreve tilpasning av  puten. Kontroller puten når høyden over 
havet endres.

• PUNKTERING: Ikke utsett putenfor skarpe gjenstander som kan punktere luftcellene og dermed føre til 
lekkasje.

• VARME/ÅPEN FLAMME: IKKE utsett puten for høy varme, åpen ild eller glødende aske.
• KLIMA: Dersom en pute har blitt utsatt for temperaturer under 0 °C og virker unaturlig stiv, bør den 

varmes opp til romtemperatur.  Åpne ventilen og rull sammen puten noen ganger  til neoprenet er mykt og 
smidig igjen.  Gjenta normal tilpasningsprosedure  før puten tas i bruk.

• FARE FOR USTABILITET OG FALL: IKKE bruk puten på toppen av, eller sammen med, andre produkter eller 
materialer, med unntak av det som står oppført i avsnittet Tiltenkt bruk. Dette kan i så fall forårsake 
ustabilitet for brukeren som igjen kan resultere i fall. Ta kontakt med terapeut eller lege for råd om  riktig 
bruk.

• HINDRINGER: IKKE legg uegnede gjenstander  mellom brukeren og puten da  det kan  redusere produktets 
effekt.

• HÅNDTERING: IKKE bruk noen av ventilene som bærehåndtak eller til å dra i puten.  Bær puten enten i det 
gule nylontauet (hvis den finnes), ved å holde under puten eller bær i trekkets bærehåndtak.

• KREMER: IKKE la oljebaserte kremer eller lanolin komme i kontakt med puten siden disse kan bryte ned 
materialet.

• OZON: USA Environmental Protection Agency, Health Canada og andre statlige organer har fremlagt 
advarsler når det gjelder ozon. Vedvarende eksponering for ozon vil bryte ned gummi, stoff og andre 
materialer benyttet i fremstillingen av ROHO-produkter og kan påvirke produktets ytelse og ugyldiggjøre 
garantien.

• BRUK AV PRODUKTET: IKKE bruk puten som et flytevest 
• IKKE bruk andre pumper, trekk eller reparasjonsutstyr enn originale ROHO produkter. Hvis andre deler blir 

brukt kan puten blir skadet og garantien falle bort.
• Hvis du IKKE klarer å utføre en eller flere av oppgavene beskrevet i denne bruksanvisningen, må du be om 

hjelp

ADVARSLER
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A. Celler: Individuelle luftceller som står i forbindelse med hverandre gjennom små kanaler.

B. Oppblåsningsventil: Brukes til å åpne og lukke putens lufttilførsel.  Noen modeller har flere 
enn én ventil.

C. Yellow Rope®: For å løfte og bære puten. Den skal alltid ligge foran på brukerens venstre 
side.

D. ISOFLO Memory Control: Kun på SELECT-puter.  ISOFLO Memory Control lar deg styre 
luftfordelingen i puten ved å låse luften i separate kammer, for ytterlige posisjonering og 
stabilisering.

E. Trekk: Brukes til å beskytte puten. Borrelås med hann- og hunndel  er inkludert på 
undersiden som hjelp for å feste puten til stolen.

F. Håndpumpe: Brukes til å blåse opp puten.

G. Reparasjonsutstyr: Lappesett for små reparasjoner.

H. Bruksanvisning: Instruksjoner for justering, vedlikehold, garanti og annen viktig 
informasjon om puten.

I. Produktets registreringskort: Brukes til å registrere produktet.  Fyll ut registreringskortet 
og send det til ROHO Inc. eller registrer via nettet på www.roho.com.

Bestilling av erstatningsdeler, innen USA, kan gjøres ved å kontakte ROHO kundeservice, ved å 
ringe leverandøren eller ved å besøke The ROHO Store på www.therohostore.com.  Utenfor USA, 
ta kontakt med ditt lands ROHO-forhandler.  

DELER:

A. Celler

H. Bruksanvisning

G. ReparasjonsutstyrC. Yellow Rope®

B. Oppblåsningsventil

F. Håndpumpe

I. Produktets 
registreringskort

D. ISOFLO Memory
    Control 
     (kun på SELECT-puter)

E. Trekk
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1. Legg puten på midten av stolen og sørg for at 
cellene peker oppover. Rådfør deg med din terapeut  
for alternativ plassering av luftventilene.    

3. Sett pumpens gummislange over ventilen.
4. Skru ventilen mot klokken for å åpne.

5. Blås opp puten til den begynner å bue seg litt 
oppover. 

6. Steng ventilen ved å skru slangen og ventilen  
med klokken.
7. Fjern pumpen. (Repeter stegene 1 - 7 på 
puter med flere ventiler).

TILPASNING AV PUTER:

8.  Plasser brukeren  i stolen og sørg for 
at puten er plassert midt under brukeren.  
Brukeren skal sitte i sin normale sittestilling.  

2. (DETTE STEGET KUN FOR SELECT CUSHIONS)  
Trykk ISOFLO's grønne knapp mot midten  
(“UNLOCKED”) for å åpne.

MERK: Tokammer puter: For å oppnå best posisjoneringsresultater  for personer med skjev 
bekkenstilling anbefales det å justere den laveste siden først.  Tokammer kan brukes for 
venstre-høyre eller framover-bakover (bekkentilt) posisjonering av bekkenet. For de som 

brukerframover-bakkeover posisjonering skal den bakre delen justeres først.  Når begge kamre er 
justert bør begge kamre kontrolleres engang til  å sikre riktig justering.
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9. Plasser den ene hånden din mellom putens 
overflate og brukerens sitteknute.  For å få hånden 
på plass kan låret løftes noe opp før hånden skyves 
innunder sitteknuten, låret senkes ned igjen.

10.  Åpne ventilen for å slippe ut luft mens du 
holder hånden under sitteknuten.  

11. Slipp ut luft til du så vidt kan røre 
fingertuppene.  

OPPBLÅSING: IKKE sitt på en pute som 
ikke er korrekt oppblåst.  For lite luft 

eller for mye luft i puten, inkludert i individuelle 
segmenter, reduserer eller eliminerer putens 
positive effekter  og kan øke risiko for skader 
i hud og underliggende vev.  Puten er mest 
effektiv når det er 1,5 cm til 2,5 cm luft mellom 
sitteknutene og bunnen av puten.

12. Skru ventilen igjen. (Repeter stegene 9 - 12 
for andre luftventiler på puter med flere ventiler).

13. (KUN FOR SELECT CUSHIONS) Posisjoner  
brukerens bekket på puten i ønsket sittestilling 
og sørg for at  denne stillingen holdes mens luft 
overføres gjennom ISOFLO Memory Control. Når luften 
er fordelt i puten  trykkes ISOFLOs "Røde"-knapp mot 
midten til  låst stilling (LOCKED).  Luften er nå låst i 
fire segmenter  og gi en mer stabil sittestilling. Sjekk 
hver kammer (segment) i puten igjen for å sikre riktig 
luftmengde.

TILPASNING AV PUTER FORTSETTELSE:
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FJERNING AV TREKK & UTSKIFTNING:
Selv om et trekk ikke er nødvendig er et ROHO-trekk inkludert med hver standardpute for å bidra til å hindre 
putens celleri å bule utover rullestolsetet samt for å lette forflytninger.  Undersiden av trekket er laget av sklisikkert 
materiale som bidrar til at puten holdes bedre på plass i stolen.
Å sette trekket på puten: 
1. Legg trekket med det sklisikre materialet oppover og glidelåsen mot deg.
2. Skyv puten inn i trekket med cellene vendt ned.
3. Standardtrekk  - dra putehjørnet forsiktig ut av hjørneåpningen i trekket, 

gjenta dette for alle 4 hjørner. (Vis forsiktighet når ventilen og den gule 
snoren dras gjennom åpningen).  
Heavy Duty Cover - Skyv puten forsiktig inn i trekket, med ventilen mot 
glidelåsen.

4. Dra igjen glidelåsen og snu puten slik at luftcellene peker oppover. 
Puten er nå klar til bruk dersom den har blitt korrekt tilpasset brukeren (se 
Tilpasning av puter i denne bruksanvisningen).

Dersom den er riktig tilpasset, vil puten ligge flatt på stolen (det sklisikre 
materialet på undersiden) med alle luftlommene tildekket og alle fire hjørnene synlig (gjelder ikke HD).
Fjerning av trekket: Dra opp glidelåsen og fjern trekket fra puten.

Undersøk putetrekket for skade og erstatt det etter behov.

RENGJØRING & DESINFISERING AV PRODUKTET:
Rengjøring og desinfisering er to separate prosedyrer.  Rengjøring må skje før desinfisering.  Produktet må 
rengjøres, desinfiseres og kontrolleres for eventuelle feil mellom bruk av forskjellige personer.

Vedlikehold av trekket: Fjern borrelås bitene (hanndelen) fra undersiden av trekket før rengjøring og desinfisering.  
Vaskes med liknende farger.

Rengjøring av trekket: Fjern trekket.  Maskinvask i kaldt vann (30 °C) med mild såpe, skånsomt 
vaskeprogram, eller tørk rent med klut med nøytral såpe og varmt vann.  
Tørkes i tørketrommelen på lav varme.

Desinfisering av trekket: Vask for hånd i kaldt vann (30 °C) 
med 1 del klorin og 9 deler vann, skyll deretter grundig.  Trekket 
kan også maskinvaskes i varmt vann (60 °C) for desinfisering.  
Tørkes i tørketrommelen på svak varme.

Merk: Følg sikkerhetsmerkingen på klorinflasken.

Rengjøring av puten: Fjern trekket, lukk ventilen(e) og legg i bløt i en stor vaskekum. ROHO, Inc. anbefaler bruk 
av mildt oppvaskmiddel,flytende vaskemiddel eller vaskepulver eller annen husholdningssåpe.  Bland ut i følge 
vaskemidlets instrukser for overflaterengjøring.  Bruk en myk plastbørste, svamp eller vaskeklut til å gni forsiktig 
alle puteoverflater.  Skyll med rent vann og lufttørk.  IKKE legg i direkte sollys.  

Desinfisering av puten: Repeter rengjøringsmetodene beskrevet over med en løsning bestående av 1 del klorin 
og 9 deler varmt vann.  Følg sikkerhetsforskriftene på klorinflasken.  La det rengjorte produktet ligge i bløt i 
klorinløsningen i 10 minutter.  Skyll grundig med rent vann og lufttørk.  Merk: De fleste bakteriedrepende midler er 
sikre så lenge produsentens utblandingsinstruksjoner følges. 

IKKE: • Maskinvask puten eller legg den i tørketrommel.
• Bruk slipemidler som stålull eller skurebørster. 
• Bruk etsende oppvaskmaskinsmidler.
• Bruk rengjøringsmidler som inneholder mineralolje eller organiske løsemidler som aceton, toluen, 

metyletylketon (MEK), nafta, rensemidler, limfjernere, osv.
• La vann eller rengjøringsmiddel komme på innsiden av produktet.
• Utsett produktet for ultrafiolett lys eller rengjøringsmetoder med ozongass.
• Bruk oljebaserte kremer, lanolin eller fenolbaserte desinfeksjonsmidler på produktet siden disse 

kan forringe materialets integritet.

30C

30C
1:9

+ eller

Se etiketten på undersiden av 
puten og bildet på forsiden for 
riktig retning av puten i forhold 
til putetrekket.

Den sittende 
figuren 
viser standard 
retning. 
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FEILSØKING:
Lufte siver ut:  Kontroller først for at alle ventiler er stengt ved å skru ventilene med klokken.  
Hvis luften fremdeles lekker ut bør det sjekkes for synlige hull.  Dersom ingen hull er synlige, 
pump opp puten, lukk ventilen og legg putendel for del i vann i en vask eller i en balje for å se 
etter luftbobler.

Dersom du finner små hull kan reparasjonsutstyret som ble levert sammen med produktet 
brukes.  Følg bruksanvisningen i reparasjonsutstyret.  Dersom store hull eller andre lekkasjer 
påvises, se avsnittet BEGRENSET GARANTI.

Ukomfortabel/Ustabil:  Sørg for at puten ikke er for mye oppblåst. (se Tilpasning av puter).  
Sørg for at cellene og trekkets elastiske overside peker opp ("UP").  Sørg for at puten ikke er 
for stor eller for liten for rullestolen.  La brukeren sitte på puten i minst en time for å venne 
seg til strukturen av produktets overflate og hvordan man sitter nedsunket  i puten.

Puten sklir i rullestolen:  Sørg for at den sklisikre undersiden av trekket ligger på stolsetet 
("DOWN").  Bruk retningsmerkene på puten og trekket.

AVHENDING:
Når puten brukes og avhendet på riktig måte, er det ingen kjente miljøfarer tilknyttet 
bestanddelene i produktene i denne bruksanvisningen.  Kast produktet og/eller 
bestanddelene i samsvar med gjeldende retningslinjer.  MÅ IKKE BRENNES.

KONTAKTINFORMASJON:
I U.S.A.: 
ROHO Kundeservice og Garanti Kontakt:
Telefon: 800-851-3449 • Faks: 888-551-3449
Garanti Kontakt:  warranty@roho.com
Kundeservice:  cc@roho.com

Merk: Dersom du blir bedt om å returnere eventuelle deler, sendes disse til:
ROHO, Inc.
1501 South 74th Street
Belleville, IL 62223

Utenfor U.S.A.:
ROHO International: 
Telefon: 618-277-9150 • Faks: 618-277-6518
E-post: intl@roho.com
Eller, besøk www.roho.com for en oversikt over ROHOs internasjonale distributører.

RENGJØRING & DESINFISERING AV PRODUKTET FORTSETTELSE:

Sterilisering av puten: Følg retningslinjene for rengjøring og desinfisering beskrevet ovenfor.  ROHO-
produkter er ikke sterilpakket og er verken ment å være eller påkrevd å være sterile før bruk.  Høye 
temperaturer fremskynder aldringsprosessen til puten og kan forårsake skader på den.  Dersom 
institusjonens rutiner krever sterilisering, må ventilen(e) åpnes og lavest mulig temperatur i kortest 
mulig tid benyttes.  Gass-sterilisering er å foretrekke fremfor dampautoklavering, men ingen av delene 
anbefales.  Under enhver prosess som benytter trykk må alle ventiler være åpne for å hindre skader på 
produktet. ROHO, Inc. fraråder på det sterkeste steriliseringsmetoder som benytter seg av temperaturer 
høyere enn 93 °C for DRY FLOATATION-produktene. 
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Norsk

RETNINGSLINJER FOR TILBAKESENDELSER:
Alle produkter som returneres må være nye og ubrukte og krever forhåndsgodkjennelse fra 
ROHO Inc. og er underlagt et gebyr.  Ta kontakt med vår garantiavdeling (Warranty Service 
Department) før produktet sendes tilbake innenfor USA.

Utenfor USA, ta kontakt med ditt lands ROHO-forhandler.     

BEGRENSET GARANTI:

Hva dekkes?
ROHO, Inc. dekker enhver defekt i materialer eller produksjonsfeil. 

Hvor lenge?
Fra datoen produktet ble først kjøpt:
 
SELECT CUSHIONS 36 måneder
Alle andre DRY FLOTATION-produkter 24 måneder
Putetrekk 6 måneder

Hva dekkes ikke?
Et produkt som har blitt misbrukt, skadet i en ulykke eller skadet i en naturkatastrofe, f.eks. 
oversvømmelse, tornado, jordskjelv, brann. Enhver utskiftning av medfølgende deler eller 
modifikasjoner på produktet vil oppheve garantien.

Hva kunden må gjøre:
Innen USA må kunden kontakte ROHO, Inc. Warranty Service Department (garantiavdelingen).  
Merk: Alle puter eller materialer sent til ROHO, Inc. uten forhåndsgodkjennelse vil ikke bli 
returnert til kunden.  Utenfor USA, ta kontakt med ditt lands ROHO-forhandler.   

Spørsmål?
Se KONTAKTINFORMASJON.

Ansvarsfraskrivelse.
Impliserte garantier, inkludert SALGBARHET og PASSENDE BRUK FOR EN SPESIELL HENSIKT er 
også begrenset til samme tidsperiode for produkttypene oppført ovenfor i "Hvor lenge"-avsnittet 
og enhver handling for brudd på slike garantier eller eventuelle uttrykte garantier heri må 
påbegynnes før den tid.

Dine rettigheter og effekten av denne garantien på disse.
Denne garantien begrenser varigheten av alle impliserte garantier som nevnt ovenfor og 
begrenser eller utelukker erstatning for tilfeldige eller indirekte skader. Noen rettsområder 
tillater ikke begrensninger på hvor lenge impliserte garantier varer og noen rettsområder tillater 
ikke utelukking eller begrensning av indirekte eller tilfeldige saker, så det kan hende disse 
reglene ikke gjelder deg. Selv om denne garantien gir deg spesielle lovmessige rettigheter kan 
det hende du har andre rettigheter som kan variere fra rettsområde til rettsområde.
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