Matrace pro sport, kempink a turistiku
SAMONAFUKOVACÍ KARIMATKY
FAST&LIGHT (nejlehčí) TREK&TRAVEL (všestranné) CAMP&COMFORT (nejpohodlnější)
Parametry jednotlivých typů jsou uvedeny na obalech výrobků.
OMEZENÁ ZÁRUKA / OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A ODPOVĚDNOSTI
Cascade Designs Ltd zaručuje původnímu vlastníkovi, že v rámci zamýšleného použití a údržby, bude zakoupený výrobek bez vad
materiálu a zpracování po dobu životnosti výrobku. Každá karimatka je během výrobního procesu 4x testována, než je zabalena a
expedována. Z tohoto důvodu má zákazník jistotu, že karimatka nemůže být poškozená a výrobek je po zakoupení v bezvadném stavu
připraven k použití. Žádná záruka na vady materiálu a zpracování nebude platit, pokud zboží bylo 1. jakýmkoli způsobem upraveno 2.
používalo se pro účely, které jsou v rozporu s uvedeným použitím či určením, nebo 3. bylo nesprávně udržováno.
Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy vlastník 1. nedodržel pokyny a upozornění uvedené v návodu k používání, nebo 2. produkt
používal nesprávným, násilným, nebo nedbalým způsobem. Během záruční doby budou originální součásti produktu, u kterých Cascade
určil vadu materiálu nebo zpracování, opraveny nebo vyměněny za nové, což je jediná náhrada vlastníkovi. Cascade si vyhrazuje právo
vyměnit jakýkoli produkt, jehož výroba již byla ukončena, za produkt nový se srovnatelnou cenou a funkcí. Vrácený produkt označený jako
neopravitelný se stává majetkem společnosti Cascade a nebude vrácen. Karimatky starší dvou let mohou být vyměněny za karimatky s
kosmetickou vadou (tvaru, zpracování, materiálu).
Záruka se nevztahuje na:
běžné opotřebení, oděr, nevhodné použití, úpravy, násilné použití, rozebírání, nebo nesprávné mytí a sušení. Tato záruka se dále
nevztahuje na škody způsobené nesprávnou a nedostatečnou údržbou, nepravidelným čištěním, nehodami, dlouhodobým vystavením UV
záření, nebo přirozeným stárnutím a rozkladem některých materiálů za dlouhou dobu.
Uplatnění omezené doživotní záruky: pro využití omezené doživotní záruky je nutné předložit doklad o nákupu karimatky.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Důležité upozornění: pokud matraci právě nepoužíváte, ponechávejte ji vždy s otevřeným ventilem!!! Ve stanu nebo automobilu by
mohla být, při uzavřeném ventilu, matrace poškozena vysokou teplotou (vznik delaminace, tzv. boule). Takto poškozenou matraci
nelze reklamovat ani spolehlivě opravit!
Skladování: Pokud matraci nepoužíváte, skladujte ji rozbalenou na suchém místě, s otevřeným ventilem. Pokud je matrace skladována
vlhká, může ji poškodit plíseň.
Nafouknutí: Otevřete ventil. Matrace se automaticky naplní vzduchem; když dosáhne požadované tloušťky, uzavřete ventil. Při prvním
použití, nebo při delším skladování, matraci několika vdechy přifoukněte. Pokud chcete tvrdší podložku, matraci přifoukněte, pro měkčí
podložku z ní lehce vymáčkněte trochu vzduchu. V extrémně chladných podmínkách se může matrace nafukovat velmi pomalu. Tělesná
teplota zlepší nafukování: matraci noste v batohu na straně u těla, nebo ji rozbalte, lehněte si na ni a zahřejte vnitřní pěnu.
Vyfouknutí: Otevřete ventil. Matraci dvakrát, nebo čtyřikrát přeložte a sedněte si na ni, abyste vytlačili vzduch. Zavřete ventil a zbývající
vzduch rolujte směrem k ventilu, otevřete ventil a dokončete rolování. Ventil opět zavřete. Matrace zůstane srolovaná a připravená
k zabalení. Další možnost sbalení je přehnout matraci podélně na polovinu a srolovat. Při cestování matraci chraňte THERMAREST
textilním obalem.
Přeprava: karimatku vždy přepravujte v přiloženém obalu, nebo jiném ochranném sáčku a nikdy ji nepoužívejte na kamenech, nebo ostrém
povrchu.
Čištění: Plně nafouknutou matraci s pevně uzavřeným ventilem vložte do vany a omyjte mýdlovou vodou. Použijte jemný kartáček. Dobře
opláchněte a nechte oschnout. Neskladujte vlhké.
Je důležité čistit karimatku pravidelně, protože špína, mastnota a bakterie mohou poškodit karimatku a způsobit delaminaci.
Opravy v terénu: abyste objevili malé defekty, nafoukněte matraci ústy co nejvíce a zavřete ventil. Přeložte ji napůl, abyste zvýšili tlak.
Navlhčete matraci vodou, nebo mýdlovým roztokem. Malé unikající bublinky vám odhalí místo porušení; toto místo si označte. Matraci
osušte, vyfoukněte a otevřete ventil. Na označené místo naneste kapku lepidla z opravné sady THERMAREST, nebo jiného uretanového
lepidla. V případě větších trhlin použijte záplatu z opravné sady THERMAREST. Dále následujte pokyny uvedené v návodu této opravné
sady. Nebo vystřihněte záplatu z nepromokavého nylonu a na stranu se zátěrem naneste uretanové lepidlo. Dodržujte pokyny uvedené v
návodu k použití lepidla. Ventily nejsou častou příčinou úniku vzduchu, ale náhradní je možno zakoupit u prodejců, nebo v servisních
centrech.
Opravy: převážnou většinu poškozených matrací lze opravit. Společnost Cascade Designs se snaží, aby matrace THERMAREST sloužily a
neplnily skládky odpadu. Pokud máte s opravou vaší matrace potíže, zašlete ji na adresu vám nejbližšího servisního centra a uveďte vaše
jméno, adresu a telefonní kontakt. Opravy závad, které vznikly běžným opotřebením, hrubým zacházením, úpravami (a nevztahuje se
záruka), se hradí dle platného ceníku oprav. Servisní centrum Vám po telefonické dohodě karimatku opraví.

• Matrace THERMAREST nepoužívejte na plavání
• Matrace nevystavujte ohni, plamenům nebo jiskrám. Jako většina plastů, jsou hořlavé
• Neznečišťujte matraci repelenty proti hmyzu a chlórem. Tyto přípravky ji mohou poškodit
• Nevystavujte matraci dlouhodobému slunečnímu záření. Ultrafialové záření nebo dlouhodobý přímý sluneční svit ji poškodí
• karimatku udržujte čistou
Výrobce: Cascade Designs Ltd. Dwyer Road, Midleton Co, Cork, Irsko
Výhradní dovozce a distributor do ČR a SR:
VERTONE s.r.o. Podhorská 240/168 46602 Jablonec nad Nisou, Česká republika Tel: +420 777 744 182 Email: info@vertone.cz

