Onderhoud.
Het onderhoud van uw Eurowaterbed is niet moeilijk, maar het vergt wel enige aandacht om
uw Eurowaterbed in optimale conditie te houden:
-

Halfjaarlijks Water Conditioner toevoegen
Maandelijks Vinyl Cleaner gebruiken
Watermatras ontluchten
Tijk geregeld luchten en wassen

Water Conditioner
Het water van een Eurowaterbed hoeft in principe nooit ververst te worden. Om de kwaliteit
van het water op peil te houden en ervoor te zorgen dat het vinyl van de matras soepel blijft,
voegt u elke zes maanden een flesje conditioner toe aan het water.
Om de vultuit van het matras te openen, neemt u de beugeltjes en trekt u voorzichtig, met
een draaiende opwaartse beweging, de hals van de vultuit uit de matras. Draai dan de
schroefdop los en verwijder het afdekdopje. Zorg ervoor dat er water in de vuldop blijft
staan. Nu ledigt u een flesje conditioner in de vultuit, bij een duo-systeem verdeelt u de
inhoud over beide matrassen. Doe het afdekdopje en de schroefdop op de vultuit en duw de
vultuit terug in de matras met een draaiende beweging.
Tip: lees voor meer informatie en gebruik het etiket achter op de flacon.
Vinyl Cleaner
Het vinyl, waarvan het watermatras gemaakt is, houdt u soepel en hygiënisch met Vinyl
Cleaner. Wanneer u maandelijks de matras (zowel het matrasoppervlak als tussen de matras
en de veiligheidshoes, zover als mogelijks is) inwrijft met een vochtige doek en Vinyl Cleaner,
blijft het vinyl zuiver en soepel. Achteraf wrijft u nog eens met een droge doek de matras na.
Gebruik geen andere middelen of detergenten, zoals afwasmiddelen, om de matras te
reinigen. Dit kan de matras onherstelbaar beschadigen.
Tip: lees voor meer informatie en gebruik het etiket achter op de flacon.
Ontluchten
Wanneer u het water hoort klotsen, bevinden er zich luchtbellen in het watermatras. De
mate waarin dit voorkomt, hangt af van de samenstelling van het leidingwater waarmee het
matras gevuld is en op welke tempratuur het watermatras gevuld is. Het is dan ook nodig uw
matras regelmatig te ontluchten.
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Wanneer u de tempratuur hoger zet, bijvoorbeeld in de winter, is de kans op luchtvorming
groter. Na montage dient u de eerste zes weken één keer per week deze handeling te
herhalen.
U dient het watermatras luchtvrij te hebben om de kans op algenvorming en lekkage tot het
minimale te beperken.
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 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.
Tijk
Het bovenblad van de tijk dient minimaal één keer per twee weken gelucht te worden en
met enige regelmaat te worden gereinigd. Gebruik steeds een tijk met hoeslaken. U dient
iedere dag het bed enige tijd te luchten door het dekbed achterover te slaan. Een vochtige
tijk duidt niet altijd op een lek. Dit kan te wijten zijn aan overmatig transpireren.
Let op: Let goed op de wasvoorschriften van de fabrikant.
Water verversen
Het water in de matras hoeft in principe geen enkele keer ververst te worden behalve bij
geur- en/of extreme luchtvorming. Het is wel absoluut noodzakelijk dat u elke zes maanden
conditioner toevoegd aan het water. Wanneer u gaat verhuizen of uw bed verplaatst wil
hebben, moet het bed leeggepompt worden. Laat dit verzorgen door de specialisten van
Eurowaterbed.
Tip: Neem deel aan European Waterbed Care en u krijgt elk half jaar automatisch
conditioner en cleaner thuis gestuurd. Bel gratis 0800 – 278 22 33 en vraag naar de
voorwaarden.
Geurvorming
De samenstelling van het leidingwater verschilt van regio tot regio. Deze samenstelling kan
aanleiding zijn tot het verstoren van het biologisch evenwicht. Dit kan leiden tot geur- en
luchtvorming in uw matras. Wanneer er een onaangename geur optreedt, dient u het
matras leeg te pompen, opnieuw gevuld te worden en vervolgens weer leeggepompt te
worden en voor de laatste keer weer te vullen.
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Tip: Voeg ieder half jaar conditioner toe aan uw watermatras en gebruik geen andere
schoonmaakmiddelen dan voorgeschreven.
Lekkage
Wanneer u een lekkage heeft aan uw waterbed, hoeft u niet in paniek te raken. Er staat geen
druk op de watermatras en in uw waterbed bevindt zich een veiligheidsvoering. Wanneer
deze op een correcte wijze is geïnstalleerd, is er totaal geen gevaar dat er water buiten het
bed kan komen. Een lek is makkelijk zelf te herstellen. Maar indien u wenst, kunt u een
specialist inhuren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Eurowaterbed op het gratis
telefoonnummer 0800 – 278 22 33.
Voor de reparatie van een lek is het niet nodig de matras leeg te pompen. Wel moet al het
uitgelopen water zorgvuldig met een doek opgenomen worden.
Trek de stekker van het verwarmingselement uit het stopcontact! Maak de matras droog en
kijk waar het water vandaan komt. De plaats van lekkage markeert u met een stift.
Wanneer het slechts om een speldenprik gaat, volstaat het om een druppel lijm op het
gaatje te doen.
Het ontsnapte water moet zorgvuldig verwijderd worden, ook aan de zij- en eventueel
onderkant van het watermatras. Doet u dit niet dan kan dit een hinderlijke geur
veroorzaken.
In het reparatiesetje vindt u een lapje vinyl. Knip hieruit een stukje. Maak de watermatras,
rondom de lekkage goed droog, doe er lijm op en plak het stukje vinyl op de matras. Druk dit
gedurende een aantal minuten zachtjes aan, bijvoorbeeld met een muntstuk.
Lek zoeken
Wanneer u de lekkage niet direct vindt, kunt u het beste systematisch te werk gaan. Begin
met droogmaken van het watermatras. Ga niet dieper dan 5 centimeter van bovenaf.
Wanneer u geheel rond bent geweest, gaat u nog eens 5 centimeter dieper, wederom
helemaal het matras rond. Dit herhaald u totdat u aan de onderkant van het watermatras
bent aangekomen. Nu het watermatras zo goed als helemaal droog is, zal ergens weer water
verschijnen. Grote kans dat u de lekkage op die plek vindt.
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