
Lycka till med monteringen av din vattensäng! Här följer några goda råd.
Ring oss gärna på telefon 036-16 91 50 om du får problem.

Sängstommen
Kontrollera att sängen med softkanter är riktigt
monterad. Glipor mellan bottenskivorna kan skada
madrassen.

Värmeelementet
Kontrollera att värmeelementet är riktigt placerat. Lägg ej över skarv (bilden är missvisande). Det är
en fördel om värmeplattan placeras så långt mot fotändan som möjligt. Detta för att du inte ska sitta
på plattan när du t ex vill läsa i sängen.

Säkerhetsduken
Lägg säkerhetsduken på plats. Sträck ut och undvik veck. Kontrollera att hörnen ligger lika runtom.

Vattenmadrassen
OBS! Om madrassen är ny. Kontrollera att madrassen är hel genom att öppna korken och släppa in luft.
Hör du inget sug kan det tyda på att madrassen är skadad, kontakta då oss.
Placera vattenmadrassen ovanpå säkerhetsduken. Om du har en säkerhetsduk som går in över mad-
rassen väntar du med att stoppa in vattenmadrassen i den tills du fått i lite vatten. Sträck ut madras-
sen ordentligt och var noga med att centrera madrassen så att alla hörn kommer lika. Konrollera att
säkerhetsduken inte flyttats.

Vattenpåfyllning
Fyll med ljummet vatten, ca 30 grader. Eftersträck madrassen när du fyllt några centimeter. Pressa ur
luft ur madrassen när den är fylld till ca 2/3. Färdigfyll madrassen. Lagom är när du når botten sit-
tande och i sidoliggande precis lättar från botten. För mycket vatten försämrar liggkomforten avse-
värt. Lufta därefter madrassen så att inga kluckljud uppstår. Smidigast är att använda en luftpump.

Antialgmedel
Fyll på en flaska antialgmedel. Koppla på värmeelementet (ca 30 grader). Bädda och sov så gott!

Lufta madrassen
Du kan behöva lufta madrassen några gånger första veckan.
Sedan gör du det vid behov när du hör kluckljud.

Rengöring
Rengör madrassen regelbundet med vinylvårdsmedel och fyll en flaska antialgmedel varje halvår.

Lycka till!
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