
DESENROLAR E ENCHER
 Solte as correias elásticas puxando-as sobre as margens exterio-
res do colchão e estenda o colchão no chão.

 Abra a válvula rodando-a no sentido oposto ao dos ponteiros do 
relógio. 

 ATENÇÃO: A tampa da válvula apenas pode ser desenroscada. 
Por favor não puxe a tampa! O colchão enche-se de ar.

 De seguida feche ligeiramente a válvula. 
 CUIDADO: A tampa da válvula não deve ser fechada com muita 

força uma vez que o anel vedante interior da mesma poderá 
danificar-se!

 Enchendo com um pouco mais de ar poderá aumentar-se o nível 
de dureza do colchão. Tenha em atenção que um colchão novo 
que tenha estado guardado enrolado durante muito tempo, o 
tempo de enchimento com ar poderá demorar até cerca de  
15 minutos. Recomenda-se que antes da primeira utilização 
estenda o colchão no chão durante algumas horas (por exemplo 
durante a noite) com a válvula aberta de forma que o núcleo de 
espuma possa expandir-se na sua totalidade.

RETIRAR O AR E ENROLAR
 Abra completamente a válvula (desaperte a tampa da válvula mas 
não a retire!) e enrole o colchão desde a ponta no sentido oposto da 
válvula , exercendo ligeira pressão sobre o mesmo enquanto o faz. 
Dessa forma o ar vai saindo do núcleo de espuma. Quando o colchão 

estiver completamente enrolado deverá então fechar-se a válvula.
 Para que o colchão fique enrolado de uma forma ainda mais 
apertada pode voltar a enrolar-se o colchão com a válvula fecha-
da. O ar restante que se tenha acumulado perto da válvula sairá 
simplesmente abrindo a válvula. De seguida deverá fechar-se 
imediatamente a válvula.

 Agora poderão enrolar-se as correias elásticas em volta do colchão.

CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO
 Embora o material do colchão seja resistente à agua, o colchão 
nunca deve ser guardado molhado ou húmido de forma a evitar a 
formação de manchas de bolor. Apenas enrole o colchão quando 
o mesmo estiver totalmente seco.

 O colchão pode ser limpo com um pano húmido e um pouco de 
sabão. A válvula deverá permanecer fechada de forma a não ser 
possível a entrada de água no interior do colchão.

 O colchão não é adequado a lavagem na máquina de lavar.
 Por favor nunca use o colchão na proximidade do lume ou fornos.
 Para evitar danos no seu colchão nunca deverá abri-lo em lugares 
pedregosos.

 Este colchão não pode ser usado dentro de água nem como 
auxílio à natação. Não proporciona qualquer segurança na 
superfície da água não podendo portanto ser usado como auxiliar 
enquanto nada. Além disso, a água salgada ou tratada com cloro 
danifica a superfície do tecido do colchão.

INSTRUÇÕES

ABERTO FECHADO

para acampar e para os tempos-livres
COLCHÃO AUTO-INSUFLÁVEL




