Instrukcja do materacy "samopompujących"
1. Przygotowanie nowego materaca do eksploatacji
Materac od czasu wyprodukowania był bardzo mocno ściśnięty i jego zdolność do szybkiego
"samozasysania" powietrza jest niewielka. Są trzy sposoby uruchomienia materaca:
a/ najszybszy i najczęściej stosowany
- wyjmij materac z opakowania
- rozłóż
- sprawdź, czy jest otwarty zawór, zamknięty – otwórz
- pozwól materacowi samodzielnie napełnić sie powietrzem
- dopompuj materac ustami, im mocniej tym lepiej
- zamknij zawór
- obciąż materac dynamicznie
2. Przechowywanie
Materac najlepiej przechowywać w stanie rozłożonym. Można przechowywac go w pokrowcu. Na
czas przechowywania zawsze należy otworzyć zawór.
3. Transport
Materac powinien być transportowany w pokrowcu z otwartym zaworem (wyjątkiem jest sytuacja
w której woda może dostać się do wnętrza materaca – tu konieczne jest zakręcenie zaworu). Aby
zminimalizować możliwość uszkodzenia materaca w trakcie transportu na zewnątrz plecaka należy
zawsze umieszczać materac zaworem do plecaka i używać pokrowca o odpowiedniej
wytrzymałości.
4. Przygotowanie do użytkowanie
a/ sprawdż podloże, na którym będzie użytkowany materac – nie może być tam żadnych ostrych
przedmiotów
b/ wyjmij materac z pokrowca
c/ poczekaj, aż materac zassie powietrze
d/ dopompuj ustami – do wymaganej twardości
e/ zamknij zawór.
5. Użytkowanie
Materac jest przeznaczony do snu lub odpoczynku. Można go wykorzystać przy ćwiczeniach
fizycznych lub do szeroko rozumianego użytku domowego. Materac nie jest przeznaczony do
użytkowania jako materac wodny. Zawsze należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość
uszkodzenia materiału materaca przez ostre przedmioty (widelec, nóż, biżuterię , ząbek blokujący
zamek błyskawiczny itd) i zaworu materaca przez zgniecenie lub wyłamanie.
6. Pakowanie materaca
Otworzyć zawór i zrolować do zaworu. Materac przy różnych rodzajach pokrycia (wierzchni,
spodni) zwijamy materiałem mocniejszym na zewnątrz . Zwinięty materac umieszczamy w
pokrowcu zaworem do góry.
7. Przechowywanie materaca po użytkowaniu
Przechowuj w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Nie wystawiaj materaca na działanie
wysokich temperatur oraz światła słonecznego. Materac najlepiej przechowywac rozłożony. Przed
przechowywaniem materaca w pokrowcu wyjmij go na kilka godzin (najlepiej na cały dzień) z
pokrowca celem wysuszenia. Usuń wilgoć ze środka materaca poprzez kilkukrotne jego zwinięcie i

rozłożenie (nie dopompowuj materaca ustami).
8. Czyszczenie
- zabrudzenia usuwaj na bieżąco wodą lub wodą z mydłem.
9. Rozwiązywanie problemów w tzw. terenie
a/ utrata powietrza:
- znajdź uszkodzone miejsce (może być więcej niż jedno) używając wody lub wody z mydłem.
- dziurki zaklej, najlepiej przy pomocy dedykowanej reperaturki marki Thermarest Fast&Light
Repair Kit.
- uszkodzony zawór wymień na nowy przy pomocy Valve Repair Kit.
- uszkodzone mocowanie zaworu: zamocuj powtórnie zawór (można użyć kleju z Thermarest
Repair Kit) lub zamocuj nowy z Valve Repair Kit.
- uszkodzenie klejenia na brzegu materaca przeprasuj przez papier. (Uwaga! różne materiały
wierzchnie tolerują różną temperaturę prasowania)
b/ odklejenie gąbki od materiału zewnętrznego („wybulenie”):
- jeżeli jest w miejscu nie przeszkadzającym i nie ma tendencji do powiększania – zignoruj
- jeżeli powiększa się lub zajmuje dużą powierzchnię, możesz próbować przeprasować przez papier
(Uwaga! Różne materiały wierzchnie tolerują różną temperaturę prasowania – uważaj,
możesz zniszczyć materac).
- małe możesz próbować naprawić poprzez przecięcie lub przekłucie materaca, a następnie
wprowadzenie kleju do środka materaca i zaklejenie zrobionej dziury jak przy reperacji dziurki.

