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Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door. Alle handleidingen van Eurowaterbed kunt u
gratis downloaden op www.eurowaterbed.com
Controleer aan de hand van uw picklijst / factuur of alle goederen onbeschadigd en
compleet zijn. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken neem dan eerst
contact op met Eurowaterbed. Eurowaterbed kunt u bereiken op het gratis
telefoonnummer 0800 - 278 22 33 (NL) of 0800 – 50 353 (BE).
Zorg ervoor, dat u er zeker van bent dat de ondergrond waarop het
verwarmingselement geplaatst wordt volkomen vlak is en geen scherpe voorwerpen
achterblijven, die het watermatras kunnen beschadigen.
Zorg ervoor, dat er in het watermatras of de veiligheidsvoering geen vouwen zitten of
anderszins vervormen.
Sluit het verwarmingselement niet aan, voordat het watermatras gevuld is. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact, voordat u het matras leeg laat pompen.
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Stap 1
Controleer nauwkeurig of de veiligheidsvoering geen beschadigingen en/of scheurtjes
vertoond. Mocht dit wel het geval zijn dan dient u deze te vervangen om schade te
voorkomen bij eventuele lekkage.
Stap 2
Bij een duo-systeem dient u de divider (tussenschot) in het midden van de kuip aan te
brengen. Vouw de flappen uit elkaar dat deze beiden zover mogelijk onder ieder matras
komen te liggen. Voorkom vouwen en plooien. Plaats nu de Eurowatermatras(sen) in de
veiligheidsvoering (met de vulopening naar het voeteneind).
Let op: bij een duo-systeem is er een specifiek links en rechts matras (vanuit het voeteneind
bekeken). Dit staat op de verpakking en het Eurowatermatras vermeld.
Stap 3
Laat alle hoeken van het Eurowatermatras goed aansluiten in de veiligheidsvoering en zorg
ervoor dat alle vouwen eruit zijn. Trek de vulopening net een draaiende beweging omhoog,
draai de schroefdoppen los en trek de stopdopjes er af.
Stap 4
Sluit de slang en vulkoppelingen aan. Vul het bed met lauw water van maximaal 27 graden.
Het Eurowatermatras is goed gevuld, als u vanuit een liggende houding omhoog komt naar
een zittende houding en dan de bodem lichtjes raakt (gerekend met bedtextiel). Bij
benadering komt dit veelal overheen met 0,5 centimeter onder het niveau van de
foamranden. Vul het Eurowatermatras niet te vol (maximaal 0,1 centimeter onder de rand),
want dit komt niet ten goede aan het slaapcomfort en kan schade aan het watermatras
toebrengen.
Tip: Voor het gebruik van de vulslang deze eerst doorspoelen met heet water om de
eventuele bacterieën te verwijderen.
Stap 5
Dankzij het AirRemove System is het grootste deel van de lucht al uit de matras. Het
overtollige lucht kunt u makkelijk verwijderen door rustig over het matras te rollen met
beide vultuiten geopend.
Het laatste beetje lucht kunt u makkelijk eruit pompen met de bijgeleverde
ontluchtingspomp. Draai de ontluchtingspomp op het schroefdraad van het
ontluchtingsventiel. Hef dan het ventiel lichtjes op. De lucht zal zich hier verzamelen. Om
deze lucht te verwijderen, schuift u de binnenste cilinder op en neer tot alle lucht is
verdwenen. Verwijder dan de lucht die zich nog in de uiteinden van de hoeken bevind, door
u hand in de richting van de opening te wrijven. Vervolgens pompt u de lucht weer weg. Zorg
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dat er geen water in de pomp komt. Druk de tuit zodanig omlaag dat er water in blijft staan
wanneer u de ontluchtingspomp losdraait van de ontluchtingstuit. Sluit de vultuit met het
stopdopje draai de schroefdop erop. Druk de vulopening vervolgens naar binnen.
Deze handeling dient u minimaal de eerst komende zes weken, één keer per week te
herhalen. Vervolgens op ieder moment wanneer u het Eurowaterbed hoort klotsen. U dient
het Eurowatermatras luchtvrij te hebben om de kans op algvorming en lekkages tot het
minimum te beperken.
Stap 6
Schenk de conditioner in het Eurowatermatras, bij een duo-systeem verdeelt u de inhoud
over beide matrassen. Sluit de vultuit met het stopdopje draai de schroefdop erop. Druk de
vulopening vervolgens naar binnen.
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