SELVOPPUSTELIGT LIGGEUNDERLAG

ÅBN

LUK

til camping og fritid
VEJLEDNING
RUL UD OG PUMP OP

De elastiske remme løsnes ved at trække dem ud over måttens
yderste rand; bred så måtten ud på jorden.
Åbn ventilen ved at dreje den mod uret.
BEMÆRK: Ventilhætten må kun drejes op. Undlad at trække
hætten af! Liggemåtten fyldes nu af sig selv med luft.
Derefter drejes ventilen lidt ind.
FORSIGTIG: Ventilhætten må ikke drejes for hårdt, da den indvendige pakningsring ellers kan blive beskadiget!
Ved at pumpe yderligere kan måttens hårdhed øges yderligere.
Bemærk venligst: Ved en ny liggemåtte, som har været opbevaret
i længere tid i sammenrullet tilstand, kan fyldningen med luft vare
op til 15 minutter længere. Inden første brug kan det anbefales
først at lade måtten ligge udbredt nogle timer (f.eks. natten over),
opbevar den med åben ventil, så skumplastkernen kan udvide sig
helt.

UDLUFTNING OG SAMMENRULNING

Åbn ventilen helt (skru ventilhætten op, den må ikke trækkes af!)
og rul måtten sammen fra den modsatte ende i retning af ventilen med et let tryk. Herved slipper al luft ud af skumplastkernen.
Når måtten er rullet helt sammen, skal ventilen lukkes.

For at rulle måtten endnu hårdere sammen kan den rulles op igen
med lukket ventil Den ophobede resterende luft ved ventilens
ende kan lukkes ud ved at åbne ventilen. Derefter lukkes ventilen
straks igen.
Nu kan de elastiske remme bekvemt lægges omkring den
sammenrullede måtte igen.

PLEJE OG BRUG

Selvom måttens materiale er vandskyende, bør den aldrig
opbevares i våd eller fugtig tilstand for at undgå mugpletter. Rul
venligst først måtten sammen, når den er tør.
Måtten kan gøres ren med en fugtig klud og lidt sæbe. Herved
skal ventilen forblive lukket, så der ikke kan komme vand ind i
måttens indre.
Måtten egner sig ikke til rengøring i vaskemaskine.
Brug aldrig liggemåtten i nærheden af åben ild eller ovne.
For at beskytte måtten mod beskadigelser, bør den heller ikke
blive brugt på en stenet undergrund.
Denne liggemåtte kan ikke bruges i vandet eller til at svømme
med. Desuden bliver måttens stofoverflade beskadiget af salt- og
klorvand.

