
Gebruikershandleiding en informatie over de garantie van de NeoAir™ matras

Gefeliciteerd met de aankoop van een Therm-a-Rest® luchtmatras.

U bent nu eigenaar van een luchtmatras van het merk dat al meer dan 40 jaar toonaangevend is in comfort voor buiten. Ons streven naar kwaliteit en innovatie in al onze 
producten, vervaardigd in Seattle, VS, garandeert dat elk product ongeëvenaard is op het gebied van comfort en betrouwbaarheid. Hieronder vindt u informatie over hoe u 
uw Therm-a-Rest® luchtmatras jarenlang in goede staat kunt houden.

Matras opblazen
Rol uw luchtmatras uit en open het ventiel. Blaas lucht in het eerste gedeelte van de matras en sluit het ventiel. Duw de lucht van het opgeblazen gedeelte in het onderste, niet-
opgeblazen gedeelte van de matras, terwijl u het ventiel gesloten houdt. Open het ventiel weer en blaas de matras verder op. Om een matras in de maat regular helemaal op te 
blazen, moet u gemiddeld 20 keer flink lucht in de matras blazen. Als de matras eenmaal is opgeblazen, kunt u de hardheid ervan aan uw persoonlijke wensen aanpassen door 
zodanig op de matras te gaan liggen dat het ventiel zich bij uw hoofd bevindt. Pak vervolgens het ventiel vast en open het totdat u uw ideale ondersteuning hebt gevonden.

Matras leeg laten lopen
Open het ventiel, vouw de matras in de lengterichting in drieën op en rol de matras dan naar het ventiel toe op om eventueel nog aanwezige lucht uit de matras te verwijderen.

Aanbevelingen voor opbergen
U kunt uw luchtmatras helemaal leeg laten lopen en strak oprollen zodat deze bij het opbergen zo weinig mogelijk plaats inneemt. Wij raden u aan het ventiel open te laten en 
uw matras in een opbergzak te bewaren om hem tegen vuil en scherpe voorwerpen te beschermen. Om de matras zo klein mogelijk op te vouwen, moet u de matras helemaal 
laten leeglopen, vervolgens in lengterichting in drieën opvouwen en dan naar het ventiel toe oprollen om eventueel nog aanwezige lucht uit de matras te verwijderen.

Reparaties onderweg
Met Therm-a-Rest reparatiesets (apart verkrijgbaar) kunt u luchtmatrassen eenvoudig, snel en effectief repareren, waarbij een lekkage in minder dan 2 minuten kan worden 
gedicht. Volg gewoon de handleiding van de reparatieset om een zelfhechtende reparatiepleister op het lek aan te brengen. Ga voor tips over noodreparaties onderweg 
zonder een Therm-a-Rest reparatieset naar thermarest.com/FAQ.

Reinigen
Regelmatige reiniging wordt aanbevolen om te voorkomen dat voedsel, olie of andere materialen uw Therm-a-Rest matras vroegtijdig aantasten. Blaas de matras 
zoveel mogelijk op; sluit het ventiel als de matras helemaal is opgeblazen. Was de matras af in een bak met een zachte borstel en een mild huishoudelijk ontvettings- of 
afwasmiddel. Formula 409® verwijdert zonnebrandcrème en insectenwerende middelen. Spoel de matras daarna grondig af. Laat hem uitgerold opdrogen. Niet nat 
opbergen. (Formula 409® is een gedeponeerd handelsmerk van Clorox Co.)

Tips voor het beschermen van uw matras
• Laat uw matras gedeeltelijk leeglopen als u deze overdag opgeblazen laat liggen, vooral in de auto of tent op een hete dag. De barometrische druk en grote 
weers- en temperatuurveranderingen beïnvloeden de lucht(druk) in uw luchtmatras en zullen deze mogelijk beschadigen.
• Leg uw matras nooit op stenen of scherpe oppervlakken.
• Leg een grondzeil onder de matras tenzij u in een tent slaapt.
• Gebruik de Therm-a-Rest matras niet als drijfmiddel. De matras is niet goedgekeurd door de kustwacht in de VS.
• Stel de matras niet bloot aan vlammen of vonken.
• Zet de matras niet met een hogedrukpomp (meer dan 0,2 bar) onder druk.
• Verontreinig de matras niet met insectenwerende middelen op basis van DEET, zonnebrandcrème of chloor.
• Stel de matras niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht. Ultraviolette straling kan de gecoate stof langzaam vernietigen.
• Berg de luchtmatras altijd op in een opbergzak of andere beschermzak.
• Houd matrassen uit de buurt van uw huisdieren. Honden kauwen graag op de ventielen en katten proberen hun klauwen aan de matras te scherpen.

Beperkte levenslange garantie
Dekking:
• Uw matras is gedurende de levensduur van het product gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten.
• Als wordt vastgesteld dat de matras volgens deze garantie defect is, zal Therm-a-Rest de matras naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Matrassen die ouder 
zijn dan twee jaar na de productiedatum kunnen worden vervangen door een matras met schoonheidsfouten. • Normale slijtage, punctie of schuurplekken, misbruik, 
verandering of uit elkaar halen van het product vallen niet onder de garantie.
• Therm-a-Rest is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade. In sommige rechtsgebieden is deze uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet 
toegestaan, waardoor het bovengenoemde mogelijk niet op u van toepassing is. • De verzendkosten naar een erkend reparatiecentrum voor een beschadigde matras vallen 
niet onder de garantie en zijn voor rekening van de klant. Retourverzendkosten voor een gerepareerde matras worden gedekt.

Garantie of reparatieservice voor beschadigde matrassen verkrijgt u als volgt:
• Voor de juiste retourzending van uw door het reparatie-/garantiecentrum gerepareerde of vervangen matras vermeldt u een beschrijving van het probleem, uw naam, 
het verzendadres, uw telefoonnummer overdag en het serienummer van de matras. • Als producten die naar een reparatiecentrum worden gestuurd niet schoon zijn, 
worden deze zonder kennisgeving teruggezonden naar de afzender. • Servicekosten kunnen per land verschillen. Neem contact op met het juiste servicecentrum voor een 
retournummer en een schatting van de servicekosten.

Meer informatie over onze wereldwijde garantie en reparatieservice, of om een servicecentrum in uw buurt te vinden, vindt u op 
thermarest.com/ServiceCenter.

Aanwijzingen voor de verzorging en het gebruik van de matras vindt u op thermarest.com/FAQ


