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LTV Seat® Handleiding
Uw LTV® -zitting aanpassen (LTV Seat):

1. Draai het ventiel naar links om het te openen. Pomp op met de handpomp
totdat alle luchtcellen zijn gevuld. Draai het ventiel naar rechts en verwijder
vervolgens de handpomp.
2. Plaats de LTV-zitting op uw zitoppervlak: de antislipzijde van de LTV-hoes moet
naar beneden zijn gericht en het gedeelte met de rits moet naar de achterzijde
zijn gericht. Het ventiel moet zich in de linkerhoek vooraan bevinden.
3. Ga in normale zithouding op de LTV-zitting zitten.
4. Open het ventiel om lucht te laten ontsnappen. Wanneer u lucht laat
ontsnappen, zal u langzaam in uw LTV-zitting wegzakken. Laat de lucht
ontsnappen totdat u het gewenste comfortniveau bereikt, draai vervolgens
het ventiel naar rechts. Laat lucht ontsnappen of voeg lucht toe totdat u het
gewenste comfortniveau bereikt.

De LTV-hoes schoonmaken:

Verwijder de hoes van het kussen.
Als de hoes uit textiel is vervaardigd: In de wasmachine wassen,
zachte koude cyclus, met gelijkaardige kleuren wassen. In de
lucht laten drogen.
Als de hoes Ultraleather™ is: Met de hand wassen, met een milde
zeep. Droog vegen of in de lucht laten drogen.

Het LTV-kussen schoonmaken:

1. Sluit het ventiel en plaats het kussen in een grote bak. Gebruik een vloeibaar
wasmiddel voor de vaatwas, voor de was of een ander veelzijdig wasmiddel dat
voor algemene reiniging wordt gebruikt. Volg de instructies op het label van het
product.
2. Gebruik een zachte plastic borstel, spons, washandje om alle oppervlaktes te
reinigen.
3. Spoel het kussen met zuiver water en laat het kussen in de lucht drogen of
droog deze met een handdoek.
• NIET blootstellen aan direct zonlicht.
• GEEN wasmiddelen voor vaatwassers gebruiken, deze zijn te bijtend.

Waarschuwing:

• Bescherm de LTV-zitting tegen scherpe voorwerpen en hete as.
• Gebruik de LTV-zitting NIET als drijver.Het kussen kan u NIET ondersteunen in
water.
LTV® -kussen vervaardigd in de Verenigde Staten.
ROHO, Inc. LTV®, LTV Seat®, ROHO®, en shape fitting technology® zijn geregistreerde handelsmerken van
ROHO, Inc. Ultraleather™ is een geregistreerd handelsmerk van Ultrafabrics.

11

Nederlands - LTV Seat Handleiding

Beperkte Garantie

Wat valt onder de garantie? ROHO, Inc. geeft garantie op defecten aan materiaal of vervaardiging van het product. Vervangstukken van geleverde onderdelen zullen de garantie teniet doen.
Hoe lang? 12 maanden vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de hoes, die een
beperkte garantie heeft van 6 maanden.
Wat valt er niet onder de garantie? Producten die misbruikt werden, beschadigd werden door
een ongeval of door natuurrampen (overstromingen, tornado, aardbeving, brand). Als er vervangingsonderdelen worden gebruikt of er worden wijzigingen aan het product uitgevoerd, dan zal
de garantie ongeldig zijn.
Wat zullen we doen: Binnen een redelijke tijd, na het verzenden van het product naar ons,
zullen we de gebreken in het materiaal/vervaardiging herstellen of vervangen naar eigen goeddunken en het terug naar u verzenden, zonder kosten.
Wat moet de klant doen: Binnen de Verenigde Staten, neem contact op met onze garantieafdeling op warranty@roho.com of bel ons groen nummer 1-800-851-344. Buiten de
Verenigde Staten, neem contact op met de verdeler van ROHO International van uw land.
Opmerking: Items die zonder voorafgaande toestemming teruggezonden worden naar ROHO,
Inc. zullen teruggezonden worden naar de klant.
Vragen? Zie contactgegevens.
Disclaimer: Om het even welke garantie, inclusief de VERHANDELBAARHEID en GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL zijn beperkt tot dezelfde producttypes in de sectie “Hoe
lang” en elke inbreuk van deze garanties of elke hierin uitgedrukte garanties moeten binnen
deze tijd gestart worden. ROHO, Inc. is niet verantwoordelijk voor bijkomende of voortvloeiende schade met betrekking tot economisch verlies, schade aan eigendom als gevolg van een
breuk van uitgedrukte of geïmpliceerde garanties, of andere.
Uw rechten en de gevolgen van deze garantie op uw rechten: Deze garantie beperkt de duur
van alle geïmpliceerde garanties zoals hierboven beschreven en beperkt, of sluit uit, schadevergoeding voor bijkomende of voortvloeiende schade. Sommige jurisdicties laten geen beperkingen op hoe lang geïmpliceerde garanties zullen duren toe,en sommigen laten de uitsluiting
of beperking van bijkomende of voortvloeiende schades niet toe, het is dus mogelijk dat deze
beperking en uitsluiting niet op u van toepassing is. Hoewel u aan deze garantie bepaalde
rechten ontleent, kunt u daarnaast nog over andere rechten beschikken die echter per jurisdictie kunnen verschillen.

Contactgegevens
In de Verenigde Staten

Tel: 1-800-851-3449 • Fax: 1-888-551-3449
Garantie: warranty@roho.com
Cliëntenzorg: cc@roho.com
Buiten de Verenigde Staten intl@roho.com • Tel: 1-618-277-9150 • Fax: 1-618-277-6518
Of surf naar roho.com voor een lijst met distributeurs van
ROHO International.
Als u een product moet re- ROHO, Inc.
tourneren, stuur het product 1501 South 74th Street
naar:
Belleville, IL 62223
ROHO, Inc. heeft als beleid het voortdurende verbeteren van zijn producten en behoud
het recht voor om dit document te wijzigen. Een bijgewerkte versie van dit document is
beschikbaar op roho.com.
Het is mogelijk dat dit product door een of meerdere Amerikaanse of buitenlandse octrooien
en handelsmerken is gedekt. Voor meer informatie raadpleegt u 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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