
Gefeliciteerd met uw aankoop van een Therm-a-Rest® matras. 
 
U bent nu eigenaar van een matras 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 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.

Na aanschaf
1. Uw nieuwe matras is na de productie stevig opgerold. Rol uw Therm-a-Rest matras uit; met het ventiel open laat u de matras zichzelf opblazen en vervolgens blaast u 
deze een aantal keer verder op, sluit u de ventielen en bergt u de matras een nacht op. Eerste gebruik: 2. Laat de matras zichzelf opblazen (de hiervoor benodigde tijd is 
afhankelijk van het model matras en hoe lang de matras in opgerolde toestand is opgeborgen). Sluit het ventiel. 3. Pas de luchtdruk aan naargelang het gewenste comfort. 
Voor minder stevigheid drukt u voorzichtig een beetje lucht uit de matras. Voor meer stevigheid blaast u de matras met de mond op. Gebruik in de winter: als u gedurende 
enkele weken dagelijks vrieskou verwacht, moet u de matras niet met de mond opblazen. Vocht van uw adem kan zich in de matras ophopen en bevriezen. Bij extreme 
kou kan het wellicht langer duren voordat u de matras hebt opgeblazen. Lichaamswarmte vergemakkelijkt het opblazen van de matras; draag de matras daarom in de zak 
dichtbij uw lichaam.

Matras leeg laten lopen
1. Open het ventiel, vouw de matras twee tot vier keer op en ga er dan op zitten om alle lucht te verwijderen. 2. Sluit het ventiel en rol de matras naar het ventiel toe op. 
Open het ventiel om de nog aanwezige lucht te laten ontsnappen en ga door met oprollen. 3. Sluit het ventiel weer. De matras blijft opgerold en is klaar om ingepakt te 
worden. Bescherm uw matras met een Therm-a-Rest opbergzak of Trekker™ Lounge.

Aanbevelingen voor opbergen
Berg uw Therm-a-Rest uitgerold, met lucht gevuld en met het ventiel geopend op een droge plaats op. (suggesties: onder een bed of achter een bank.) Aangezien het 
matrasschuim de meest gebruikte vorm “onthoudt”, blaast uw matras zichzelf sneller op als deze uitgerold wordt opgeborgen. Als de matras lange tijd vochtig blijft, kan 
schimmel de bekleding beschadigen. Dit valt niet onder de garantie.

Reparaties onderweg
Wij raden u aan een Therm-a-Rest reparatieset aan te schaffen en mee te nemen. Volg de instructies in de reparatieset. Gedetailleerde reparatie-instructies zijn ook te vinden 
op 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 volledig opgeblazen is. Reinig de matras in een teil met een zachte borstel en een mild huishoudelijk ontvettingsmiddel of mild 
reinigingsmiddel. 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
• Controleer altijd of er dingen onder de matras liggen die lekken in de matras kunnen veroorzaken (doorns, scherpe stenen etc.). • 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 een matras niet onder druk met een hogedrukpomp. • Laat een matras op een warme dag niet in opgeblazen toestand met gesloten ventiel achter 
in een auto of tent liggen. • 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. • Houd de matras uit de buurt van uw huisdieren. Honden kauwen graag 
op het ventiel en katten proberen hun klauwen aan de matras te scherpen. • Als u de matras voor langere tijd leeggelopen en opgerold hebt opgeborgen, blaast u de Therm-
a-Rest matras een aantal keer op om het schuim te herstellen.
 
Beperkte levenslange garantie
Dekking:
• Uw matras is gedurende de levensduur van het product gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten.
• Mocht de matras onder deze garantie een defect vertonen, dan wordt deze naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Matrassen die ouder zijn dan twee jaar worden 
vervangen door een matras met schoonheidsfoutjes en een levenslange garantie. • 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 

Gebruikershandleiding en informatie over de garantie van de zelfopblazende matras


