
ULTRALITE COT™  |   MESH COT
LUXURYLite  COTS  

GEFELICITEERD MET DE AANSCHAF VAN EEN THERM-A-REST® LUXURYLITE® COT. 

Therm-a-Rest® LuxuryLite® cots met BowFrame™-technologie bieden slaapcomfort en ondersteuning die vrij van de grond zijn, waardoor u bijna overal 
kunt kamperen. Hieronder vindt u een aantal aanwijzingen over hoe u uw cot jarenlang in goede staat kunt houden. Aanwijzingen in andere talen (Duits, 
Spaans, Italiaans en Engels) vindt u op thermarest.com/cots/ultralite of thermarest.com/cots/mesh.

De aanwijzingen voor het opzetten van uw cot zijn in de opbergzak van uw cot genaaid en zijn ook online beschikbaar, samen met een video met 
aanwijzingen voor het opzetten, op thermarest.com/cots/ultralite of thermarest.com/cots/mesh.

GEBRUIKERSTIPS

Wanneer moet u extra ondersteuning gebruiken
Als u voelt dat u contact maakt met een stokboog als u in een cot ligt die met enkele stokken is opgezet, raden wij u aan in plaats daarvan een dubbele 
boogconstructie te gebruiken, voor extra ondersteuning.

Uw cot aan uw behoeften aanpassen
U zult merken dat er meer stokgaten zijn dan stokken in uw LuxuryLite® cot. De cot is zodanig ontworpen dat u één boog, een dubbele boog of helemaal 
geen boog in bepaalde gaten kunt steken om uw cot aan uw behoeften aan te passen. Voor de lichtst mogelijke configuratie kunt u het beste starten met de 
vier vereiste enkele stokken en dan stokken toevoegen waar u voelt dat u extra ondersteuning nodig hebt. Van alle cots kunnen LuxuryLite cots het meest 
worden aangepast.

Uw cots opbergen voor snel in elkaar zetten
Cots kunnen gedeeltelijk in elkaar gezet worden opgeborgen, waardoor u bij meerdaagse tochten tijd bespaart. Om de cot gemakkelijk weer in elkaar te 
zetten, moet u de stokken in de poot laten zitten als u deze opbergt (u heeft dan wellicht een grotere opbergzak nodig). Therm-a-Rest biedt een compleet 
assortiment aan losse opbergzakken.

Uw cot warmer maken
De Therm-a-Rest® LuxuryLite® Cot Warmer, voorzien van ThermaCapture™ stralingswarmtetechnologie, kunt u aan uw cot bevestigen om uw 
lichaamswarmte vast te houden en de temperatuur in de cot met 5-8 °C te verhogen. Bij zeer koud weer kunt u een Therm-a-Rest® matras met de juiste 
R-waarde gebruiken om uw cot beter te laten isoleren.

VERZORGINGS- EN GEBRUIKSTIPS VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR VAN UW COT

Voorkom zijwaartse druk op de voeten van de cot
Oefen geen zijwaartse druk uit op de voeten van de cot. De cot zal worden blootgesteld aan veel directe druk (toenemende druk bij belasting), maar u 
moet elke schommelende beweging (van voren naar achteren) vermijden waardoor de voeten naar buiten kunnen gaan staan, de haken af kunnen breken 
en/of de stokken kunnen verbuigen.

Hoe u in en uit de cot komt

Ga zitten om in de cot te komen. Spring of schuif niet in de cot, want daardoor kunnen de voeten naar buiten gaan staan. Als u eenmaal in de cot bent, 
kunt u vrij van de ene naar de andere kant rollen. Als u uit de cot komt, mag u zich niet afduwen op de zijstokken tussen de voeten, waardoor zijwaartse 
kracht kan worden uitgeoefend en de voeten naar buiten kunnen gaan staan.

Reinigen
Verwijder vlekken in het materiaal indien nodig met een mild reinigingsmiddel. Niet in de wasmachine wassen. Hang de cot op om te drogen.

Het grondzeil controleren op slijtageplekken
LuxuryLite® Cots hebben twee keer zoveel, en soepeler afgeronde poten in vergelijking tot de meeste andere verkrijgbare cots. Hierdoor kunt u uw 
lichaamsgewicht beter verdelen, en wordt slijtage van de voeten van de cot en van het grondzeil tot een minimum beperkt. Door stof of polstering onder 
de voeten van de cot te plaatsen kunt u uw tent nog beter beschermen tegen mogelijke slijtage (vooral op harde, stenen ondergrond). De slijtage van 
het grondzeil is afhankelijk van het gewicht van de stof. Als er in uw tent slijtageplekken ontstaan omdat de stof of coating kwetsbaar is, versterk de 
slijtageplekken dan met drukgevoelige reparatiestukken die verkrijgbaar zijn in Therm-a-Rest® reparatiesets of soortgelijke producten.

INFORMATIE OVER KLANTENSERVICE, BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE EN REPARATIESERVICE

Wij bij Therm-a-Rest zijn er trots op outdoor-uitrusting van de hoogste kwaliteit te bieden, en voor alle LuxuryLite® cots geldt een levenslange garantie 
tegen materiaal- en fabricagefouten. Als u problemen krijgt met uw cot, willen wij u graag helpen door uw cot zo snel mogelijk te (laten) repareren of 
vervangen. Informatie over onze wereldwijde garantie en reparatieservice, of om een servicecentrum in uw buurt te vinden, vindt u op thermarest.com/
ServiceCenter.


