
Monteringsanvisning Comfortline 

1. Vattenmadrassen är vakuumförpackad i fabriken till förmån för transport. Vattenmadrassen ska vara i rumstemperatur
innan den packas upp. 

2. Lägg sockeln med viktfördelarna på golvet. Korsen jämnt fördelade på golvet i ramen. 

3. Sätt fast skumkanterna på bottenplattan och skruva fast dem i botten med medföljande skruv.
Var noga med att det sitter fast rejält. Tejpa skruvskallarna för extra skydd. 

Placera värmaren i mitten på en av bottenplattorna (inte över någon skarv) - med texten uppåt. För ut sladden genom
hörnet på skumsidorna till närmaste eluttag. Vid delade madrasser (två dubbla madrasser) måste man använda 2st 
element, läggs då under varje madrass. Läs noga igenom instruktionerna för värmaren. Elementet måste få bra kylning
och får inte sättas på innan madrassen är fylld. 

4. Montera på läderkanten. Börja vid fotändan, och fäst det med kardborrbanden på undersidan av bottenplattan. Fortsätt
upp mot i huvudändan. 

5. Montera säkerhetsduken i sängen, börja där uppe och kräng den över skumsidorna. 

6. Vik ut madrassen och lägg den i säkerhetduken och skumramen. Dra ut den helt, och centrera alla hörnen. Var
medveten om att delade madrasser (två dubbla madrasser) består av en höger och en vänster sida. De sidor som är
vända mot centrum är raka kanter och de yttre är inte raka. 
Det får inte finnas några veck i botten på madrassen, när du börjat fylla på lite vatten kan du dra lite i alla hörnen så att du
sträcker ut den. 

7. Fyll sedan på Antialgmedlet, det måste sedan skötas och fyllas på varje halvår. 

8. Anslut vattenslangen, kom ihåg att först skölja den ordentligt. Fyll på med ljummet vatten max 30 grader (aldrig varmt).
Fyll inte madrassen för mycket. Ytan måste vara helt jämn horisontellt och aldrig över toppen av skumsidorna. Madrassen
ska fyllas så att det blir ca:1cm nedanför toppen av skumramen. 

9. Efter att man har fyllt madrassen ska den luftas. Detta kan vid behov upprepas några gånger tills det inte finns någon
luft i madrassen och att det inte hörs något skvalp ljud.  

10. Montera på skruvlocket. Sätt fast överdraget över madrassen och fäst det under skumkanten. 

11. Anslut värmaren och justera till lämplig temperatur (ca 27-30 grader). 

Sov gott! 

Med vänliga hälsningar
Svensk Vattensängservice



 

 

  

 

 Sockel och viktfördelarna läggs 
på plats.                     

Bottenplattorna läggs på 
och skruvas fast. 

 

 

  

 

 Skumsidorna läggs på och 
centreras innanför bottenplattan  

Skumsidorna skruvas fast och 
skyddstejpen sätts fast. 
 

 

 

  

 

 Lägg värmelementet/en på en av 
bottenplattorna 

Montera på konstläder kanten. 
Starta i fotändan och samla in den 
i huvudändan 
 

 

 

  

 

 Lägg i säkerhetsduken i ramen 
(över den översta skumkanten)                    

Lägg i vattenmadrassen och 
centrera hörnen (efterdra den) 

 

 


