
REPARATIESET VOOR IN HET VELD
Instructies

INSTRUCTIES VOOR HET REPAREREN VAN EEN MATRAS 
Lees alle instructies helemaal door voordat u een matras probeert te repareren. 

Een video met reparatie-instructies en alle informatie over onze garantie en erkende reparatiecentra vindt u op thermarest.com/ServiceCenter

NB: Deze reparatieset is niet geschikt voor matrassen met gebreide stoffen zoals de matrassen uit de Luxury-series van vóór 2013

Wat u nodig heeft om uw Therm-a-Rest®-matras te repareren
	 	 Reparatieset
	 	 Markeerstift, pen of tape om het lek te markeren
	 	 Schaar of ander snijgereedschap

LEKKEN OPSPOREN
Om kleine lekken ter grootte van een speldenprik op te sporen, moet de matras met de mond zo stevig mogelijk worden opgeblazen. Vouw de matras in tweeën om de luchtdruk 
te verhogen, dompel hem onder in water of wrijf zeepwater over het oppervlak. Als u kleine luchtbellen ziet ontsnappen, heeft u de plaats van het lek gevonden. Denk eraan dat de 
matras droog moet zijn voordat u het lek repareert.

UW MATRAS REPAREREN
Voorbereiding
1.  Markeer het lek met een stukje tape of een markeerstift.
2.  Leg de matras op een vlak, glad oppervlak met het ventiel open.
3.  Het te repareren gebied moet droog zijn voordat u doorgaat naar de volgende stap.
4.  Reinig het te repareren gebied met een doekje met alcohol.
Ga voor de oorspronkelijke, gele NeoAir™-, Trail™- en Trail Scout-matrassen direct door naar ‘Aanbrengen van de transparante reparatiepleister’.
Ga voor alle andere matrassen (behalve matrassen uit de Luxury-serie van vóór 2013) door naar ‘Aanbrengen van de Glue Dot’.

Aanbrengen van de Glue Dot:
1.  Snijd een vierkant rondom één Glue Dot (‘lijmdruppel’) uit, waarbij u de beschermfolie aan beide kanten laat zitten.

2.  Verwijder de bedrukte beschermfolie van de Glue Dot. Centreer de Glue Dot boven het te repareren gebied met de beschermfolie naar boven en de Glue Dot naar beneden.

3.  Duw de Glue Dot met uw duim zo stevig mogelijk op het te repareren gebied. (De Glue Dots zijn enorm kleverig. Probeer ze niet aan te raken wanneer de beschermfolie is 
verwijderd.) Als het te repareren gebied groter is dan één Glue Dot, laat dan meerdere Glue Dots elkaar overlappen totdat het te repareren gebied helemaal is bedekt.

4.  Nadat u de Glue Dot stevig in het te repareren gebied heeft gewerkt, verwijdert u langzaam de beschermfolie. Voorkom dat u daarbij de Glue Dot lostrekt.

Aanbrengen van de transparante reparatiepleister:
1.  Verwijder de beschermstrook van één zelfklevende pleister.

2.  Centreer, met de plakkant van de pleister naar beneden, de pleister boven de reparatie, waarbij u het midden voorzichtig met uw duim naar beneden drukt. Druk de pleister met uw 
duim stevig aan, van het midden naar de rand toe, totdat de gehele pleister aan de matrasstof hecht. Als er rimpels in de pleister ontstaan, moet u de pleister voorzichtig omhoog 
trekken en vervolgens weer vastdrukken. Luchtbellen kunnen worden verwijderd door de pleister met de achterkant van een vingernagel richting de rand (van u af) glad te strijken.

3.  Duw met de palm van uw hand op de pleister totdat de kleur er gelijkmatig uitziet.

4.  Optie: Houd voor de best mogelijke hechting van de reparatiepleister een aluminium pan kokend water met vlakke bodem op de pleister, waarbij u de lijm 10 minuten lang laat 
inwerken. Zorg ervoor dat het ventiel van uw matras OPEN staat.

WAARSCHUWING

Laat een pan met kokend heet water nooit onbewaakt achter. Als kokend heet water 
uit de onbewaakte pan stroomt, kan dit brandwonden, ernstig letsel of materiële 
schade veroorzaken.

Houd kinderen uit de buurt van de pan met kokend heet water. Therm-a-Rest® raadt 
een afstand van ten minste 3 meter aan.


