
Kortfattet opstillingsvejledning Comfortline Standard 
softside vandseng 
 
 
 

1. Vandmadrassen er vakuumpakket fra fabrikken af hensyn til transporten. Skru 
proppen af studsen i god tid så madrassen kan trække luft. Vandmadrassen skal 
have stuetemperatur, inden den foldes ud. 

2. Opstil soklen med vægtfordelere og bundplader. Krydsene fordeles jævnt på gulvet. 
3. Lyn betrækket op og læg den underste del af betrækket på bundpladen. Kontroller 

at den vender rigtigt. Læg skumkanterne i betrækket, og skru dem fast til 
bundpladen. Montér tapen over skruehovederne for ekstra beskyttelse. Vær 
opmærksom på hullet til varmelegemets ledning. Ved dualsystemer med 2 
varmelegemer kan det være nødvendigt at lave et ekstra hul. 

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, op og 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. 

7. Påfyld algemiddel. 
8. Påfyld lunkent vand (aldrig varmt). Vær opmærksom på, at madrassen ikke 

overfyldes. Overfladen skal være helt plan/vandret og aldrig over overkanten af 
skumrammen. Kontrollér en ekstra gang at betrækkets lynlåse passer til 
underdelen inden du fylder vand i madrassen. 

9. Efter påfyldning skal madrassen udluftes. Dette kan med fordel gøres et par gange i 
den første tid, for at undgå skvulpelyde. 

10. Træk den øverste halvdel af betrækket over madrassen og lyn til. 
11. Tilslut varmelegemet og indstil temperaturen til ca. 28 grader. 



 

   
 

    
 

    
 

 


