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1. Vandmadrassen er vakuumpakket fra fabrikken af hensyn til transport. Vandmadrassen skal have 
stuetemperatur, inden den foldes ud. Åbn herefter påfyldnings-studsen på vandmadrassen. Herved 
kan fiberen i vandmadrassen rejse sig, da der kommer luft ind i vandmadrassen. 
 

2. Opstil soklen med vægtfordelere og bundplader. Krydsene fordeles jævnt på gulvet. Antallet af 
vægtfordelere er afhængig af sengens størrelse  
 

3. Lyn betrækket op og læg den underste del af betrækket på bundpladen. Kontroller at den vender 
rigtigt. . Vær opmærksom på at hullet i betræksbunden til varmelegemets ledning er placeret i 
hovedenden. 
Læg skumkanterne i betrækket, og skru dem fast til bundpladen.(Skumkanterne skal flugte med 
bundpladernes kanter), Montér tapen over skruehovederne for ekstra beskyttelse. 
 

4. Placér varmelegemet på midten af den underste del af betrækket – med teksten opad. Før ledningen 
ud gennem hullet i betrækket til den nærmeste stikkontakt. – Ved splitmadrasser (2 
enkeltmandsmadrasser) skal der bruges 2 varmelegemer, som skal placeres under hver sin madras. 
Læs nøje instruktionen for varmelegemet. Varmelegemet må ikke ligge på samlingen af 
bundpladerne. 
 

5. Læg sikkerhedsdugen i sengen, og placer denne udover skumsiderne. 
 

6. Fold madrassen ud og læg den i sikkerhedsdugen og skumrammen. Træk den helt ud i hjørnerne. 
Vær opmærksom på, at splitmadrasser (2 enkeltmandsmadrasser) består af en højre- og en venstre 
side. Siderne, der vender mod midten (mod divideren) er lodrette. Vær meget opmærksom på, at der 
ikke må være folder i bunden af madrassen, og at ledningen til varmelegemet ikke må ligge på selve 
varmelegemet. 
NB: Vandmadrasserne har en sort bund. Sørg for at den sorte bund kommer helt ud til, hvor 
skumkilerne begynder. 
 

7. Påfyld Wa’core First Protect, som er en meget effektiv alge/bakterie-dræber. 
 

8. Påfyld lunkent vand (aldrig varmt). Vær opmærksom på, at madrassen ikke overfyldes. Madrassen 
skal fyldes så den er ca. 1 cm. under overkanten af skummet. 
Vigtigt : Påfyld vand med en ren og ny vandslange. Hvis der ikke anvendes en ny vandslange er der 
meget stor risiko, at der kommer alger/bakterier med ind i vandmadrassen. Alger og bakterier i 
vandmadrassen er årsag til luftdannelse, som kan være meget svær, at komme af med igen ! 
Husk: Det er nemmere at efterfylde vand i madrassen end at fjerne vand fra madrassen – så prøv dig 
lidt frem indtil den rigtige vandmængde er i madrassen. 
 

9. Efter vandpåfyldning skal madrassen udluftes. Til dette anvendes en air-extractor. Dette kan med 
fordel gøres et par gange i den første tid, for at undgå skvulpe-lyde. 
Når madrassen er godt udluftet kan der med stor fordel tilsættes Wa’core Bubble Stop, som kan 
optage ca. 100 liter luft. Dette gør madrassen ”tavs” i lang tid. 
 

10. Husk: Har du købt en meget dæmpet vandmadras (mange lag fiber), så kan der gå op til 3 uger inden 
vandmadrassen har opnået sin fulde dæmpning. Dette skyldes at vandmadrassen har været 
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vakuumpakket – og fibrene skal således have noget tid for at ekspandere igen. 
 

11. Træk den øverste halvdel af betrækket over madrassen og lyn til. 
 

12. Tilslut varmelegemet og indstil temperaturen til ca. 28 grader. 
Justér herefter til dén temperatur, som passer dig bedst. 

 
Sov godt.  
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