MADRASSER
Akva madrasser indeholder vinyl med ftalatfri blødgører for at sikre lang levetid og gode
miljøegenskaber.
Læs denne brugsanvisning grundigt før montage.

Påfyldning af vand

Inden madrassen fyldes med vand, skal den have stuetemperatur.
Sådan fyldes der vand i en enkelt madras:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
Efter

Fold madrassen ud i sengerammen med ventilen i fodenden.
Træk ventilen op af madrassen, skru låget af og vip proppen op med en negl.
Det er vigtigt, at madrassens hjørner passer nøjagtigt i sengerammen.
Fyld madrassen op med koldt vand. Brug en renskyllet slange. Som hovedregel fyldes
madrassen med vand til overkanten af sengerammen minus ca. 1/3 af brugernes vægt.
Vejer brugeren f.eks. 60 kg tages 20 liter ud af sengen, når den er fyldt til kanten. Dette
svarer normalt til at man ligger vandret i sengen med optimal liggekomfort. En
tommelfingerregel lyder: vand til ca. 2 cm under kanten.
Inden udluftningen af vandmadrassen begynder, lægges et håndklæde omkring ventilen,
så evt. vandskvulp suges op.
Nu udluftes vandmadrassen ved hjælp af en Air Extractor eller ved, at luften masseres ud
gennem ventilen. Start ved hovedenden og massér mod ventilen. Læg dig evt. på tværs
hen over madrassen og rul langsomt mod ventilen.
Når madrassen er udluftet, kan overfladen have folder – de betyder ikke noget.
Det bakterie- og algedræbende middel Long Life tilsættes.
Pres den sidste smule luft ud gennem ventilen. Sæt proppen i, skru låget fast og tryk
ventilen ned i plan med madrassen.
Varmelegemet tilsluttes 220-240 V, og termostaten indstilles på den ønskede temperatur.
opvarmning er sengen klar til brug.

Sådan fyldes der vand i en dual madras:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Fold madrasserne ud i sengerammen med ventilen i fodenden.
Træk ventilen op af madrassen, skru låget af og vip proppen op med en negl.
Det er vigtigt, at madrassernes hjørner passer nøjagtigt i sengerammen. Husk at være
opmærksom på at divideren ligger præcis i midten af sengen.
Fyld madrasserne op med koldt vand. Brug en renskyllet slange. Start med at fylde lidt
vand i den ene madras. Fyld dernæst lidt vand i den anden madras. Fyld madrasserne
herefter skiftevis. Vær opmærksom på at divideren ikke flytter sig når madrasserne
skiftevis fyldes med vand. Som hovedregel fyldes madrassen med vand til overkanten af
sengerammen minus ca. 1/3 af brugernes vægt. Vejer brugeren f.eks. 60 kg tages 20 liter
ud af sengen, når den er fyldt til kanten. Dette svarer normalt til, at man ligger vandret i
sengen med optimal liggekomfort. En tommelfingerregel lyder: vand til ca. 2 cm under
kanten.
Inden udluftningen af vandmadrasserne begynder, lægges et håndklæde omkring
ventilen, så evt. vandskvulp suges op.
Nu udluftes vandmadrasserne ved hjælp af en Air Extractor, eller ved at luften masseres
ud gennem ventilen. Start ved hovedenden og massér mod ventilen. Læg dig evt. på
tværs hen over madrassen og rul langsomt mod ventilen.
Når madrasserne er udluftet, kan overfladen have folder – de betyder ikke noget.
Det bakterie- og algedræbende middel Long Life tilsættes.
Pres den sidste smule luft ud gennem ventilen. Sæt proppen i, skru låget fast og tryk
ventilen ned i plan med madrassen.
Varmelegemet tilsluttes 220-240 V, og termostaten indstilles på den ønskede temperatur.
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Efter opvarmning er sengen klar til brug.
Sådan fyldes en vanddivider med vand
•
•
•
•
•

Træk ventilen op af divideren, skru låget af og vip proppen op med en negl.
Fyld divideren i lodret position med vand til markeringen på divideren.
Udluft divideren ved hjælp af en Air Extraxtor.
Tilsæt det bakterie- og algedræbende middel Waterbeds Conditioner Tablets.
Pres den sidste smule luft ud gennem ventilen. Sæt proppen i, skru låget fast og tryk
ventilen ned i plan med divideren.

Sådan fyldes en vanddivider med luft
• Træk ventilen op af divideren, skru låget af og vip proppen op med en negl.
• Pust divideren op med luft.
• Sæt proppen i, skru låget fast og tryk ventilen ned i plan med divideren.

Vedligeholdelse & rengøring
•

•
•

For at fjerne evt. støjende luftbobler fra madrassen udluftes den 2-3 gange i løbet af de første
14 dage. I tilfælde af konstant/løbende luftdannelse anbefales det at tilsætte Akva Quiet ved
udluftning.
Vandmadrassens overflade rengøres mindst hver 3. måned med Vinyl Wash og efterbehandles
med Akva Guard.
Det bakterie- og algedræbende middel Long Life tilsættes en gang om året.

Tømning af madrassen
Kontakt evt. forhandleren, som kan være behjælpelig med nødvendig vejledning, udlejning af
pumpe eller den egentlig tømning.
Bemærk: En tømning og genfyldning af en madras reducerer dæmpningens effekt væsentlig.
Dæmpningsreduktionen fortager sig delvist efter et par uger, men der bør kalkuleres med en
permanent reduktion på ca. 10-20 % efter en tømning.
Madrassen tømmes ved hjælp af pumpe, og al udvendig fugt aftørres. Madrassen rulles forsigtigt
sammen fra hovedenden samtidig med, at der holdes godt fast i fiberlagene. For at forhindre at
fiberlagene samles i bunden, er det vigtigt, at madrassen er helt tømt for vand.

Opbevaring

Madrassen opbevares sammenrullet. Den må ikke bukkes sammen eller udsættes for frost.

Lapning

Det kan ske, at der går hul på en vandmadras – følg da denne vejledning nøje:
• Madrassen tømmes. Pas på at fiberlagene ikke forskubber sig.
• Madrassen oppustes med en støvsuger til den bliver hård som en ballon.
• Hullet lokaliseres og rengøres med renseservietten.
• En rund lap med en diameter, der er ca. 1 cm større end hullets diameter, klippes ud af den
medfølgende lap
• Lim smøres på vandmadrassen (større limområde end selve lappen,) og lim påføres lappen.
• Lad limen hærde i ca. 2 min., før lappen sættes på.
• En ny lap, hvis diameter er min. 2 cm større end den første lap, klippes ud af den
medfølgende lap og limes på.
• Lad limen hærde i min. 2 timer, før madrassen igen fyldes.
Følges denne brugsanvisning nøje, vil du hurtigt komme til at sove i din vandseng igen.
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