
UITROLLEN EN OPBLAZEN
• Haal de elastische banden los door deze over de buitenste randen van het matras te trekken 

en rol het matras uit op de vloer.
• Open het ventiel door het tegen de klok in te draaien. 

Opgelet: Draai de ventielkap alléén maar open. Verwijder de kap a.u.b. niet! Het matras 
vult zich nu zelfstandig met lucht.

• Draai het ventiel vervolgens voorzichtig dicht.  
Let op: Draai de ventielkap niet te vast. Hierdoor kan de afdichtring aan de binnenzijde 
beschadigd raken!

• U kunt het matras ook nog zelf iets opblazen om de hardheidsgraad te verhogen. Let op dat de 
zelfstandige luchtvulling, bij een nieuwe matras dat gedurende een langere periode opgerold is 
geweest, tot 15 minuten kan duren. Wij adviseren, het matras vóór het eerste gebruik enkele uren 
(bijv. ’s nachts) uitgerold en met geopend ventiel te laten liggen, zodat de schuimkern volledig 
kan expanderen.

ONTLUCHTEN EN OPROLLEN
OPEN DICHT

• Open het ventiel volledig (ventielkap opendraaien, maar niet eraf trekken!) en rol het 
matras vanaf het tegenoverliggende uiteinde met lichte druk in de richting van het ventiel. 
Daarbij verdwijnt de lucht uit de schuimkern. Wanneer het matras opgerold is, sluit u het 
ventiel. 

• U kunt het matras nog een keer met gesloten ventiel oprollen om het matras nog kleiner 
op te rollen. De opgestuwde restlucht kan dan door openen van het ventiel worden 
afgevoerd. Sluit het ventiel hierna onmiddellijk.

• Nu kunt u de elastische banden weer gemakkelijk om het opgerolde matras leggen.

REINIGING EN GEBRUIK
• Hoewel het materiaal van het matras waterafstotend is, mag het matras nooit in natte 

of vochtige toestand worden bewaard. Zo voorkomt u schimmelvlekken. Rol het matras 
alleen op wanneer het droog is.

• U kunt het matras met een vochtige doek en een beetje zeep reinigen. Hierbij moet het 
ventiel gesloten blijven, zodat geen water in het matras kan dringen.

• Het matras is niet geschikt voor reiniging in de wasmachine.
• Gebruik het matras nooit in de buurt van open vuur of ovens.
• Ter bescherming van het matras tegen schade, dient u het matras niet op een stenige 

ondergrond te gebruiken.
• Dit matras kan niet in het water of voor het zwemmen worden gebruikt. Het matras biedt 

geen steun op het wateroppervlak en kan daarom niet als hulpmiddel bij het zwemmen 
worden gebruikt. Bovendien wordt het oppervlak van het matras aangetast door zout- en 
chloorwater.

• Als uw zelfopblazende ligmat door een gat een lekkende plek heeft, kunt u deze met in de 
handel gebruikelijk reparatiemateriaal voor luchtbedden repareren. 
Let op dat u reparatiemateriaal voor een 100 % polyester materiaal koopt. Repareer de 
schade zoals aangegeven door de fabrikant van het reparatiemateriaal.

•  Geschikt voor personen tot 110 kg
•  WAARSCHUWING! Niet geschikt voor bij het zwemmen!
•  Zelfopblazend! 

Opblazen met overdruk is niet nodig.

GEBRUIKSAANWIJZING

ZELFOPBLAZEND LIGMAT




