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Smart-Split Softside med SPACE Skuffesokkel og Hovedgavl 
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Figur 1: 

Disse varer medfølger til den komplette seng. 

Kontrollér at du har alt iflg. følgesedlen. 

 
Figur 2: 

SPACE skuffesokkel samles jvf. samlevejledning, 

som ligger ved skuffesoklen. 

De 3 kryds i midten af skuffesoklen skal/kan ikke 

monteres, hvis sengebredden er 160 cm eller 

derunder. 

 

 
Figur 3: 

Smart-Split bundpladen lægges oven på SPACE 

Skuffesoklen. 

 

 
Figur 4: 

Den anden Smart-Split bundplade lægges på. Sørg 

for at bundplader ligger lige på soklen. 

 

 
Figur 5: 

Betræks-bunden bredes ud ovenpå de 2 Smart-

Split bundplader. 

Sørg for at lynlåsene til betrækstoppen starter i 

hovedenden og slutter i fodenden. 

Derved kan du let komme ind til vandmadrassen 

senere, f.eks. til påfyldning af Conditioner (Anti-

algemiddel) eller ved udluftning af madrasserne. 

Skær herefter et kryds i betræks-bunden, dér hvor 

du vil have ledningen fra varme-elementet ud. 

 

 
Figur 6: 

Placér varme-elementerne som vist på billedet. 

Hvis du har en to-delt vandmadras skal du anvende 

2 varme-elementer (som vist hér). 

Hvis du har én stor vandmadras, skal kun ét 

varme-element placeres. 

HUSK at dit varme-element IKKE må ligge på 

samlingerne af bundpladerne. 

Før ledningen fra varme-elementet ud under 

betræks-bunden. 
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Figur 7: 

Placér de 4 stykker ”over-skum” i betræks-

bunden. 

Husk at placér over-skummet således, at den 5 cm 

brede skumkant vender opad. 

Højden fra bundplade til overkant af ”over-skum” 

skal være 20 cm. 

 

 
Figur 8: 

Når alle 4 over-skum er placeret i betrækstoppen 

skal du sørge for, at siderne af overskummet 

flugter med siden af skummet på Smart-Split 

bundpladerne. 

Sørg ligeledes for, at betræk-siderne står pænt og 

lige og at hjørnerne sidder pænt. 

Skru herefter overskummet fast til Smart-Split 

bundpladerne med de medfølgende skruer. 

Afslut med at tildække skruehovederne med de 

sorte runde dæk-labels. 

 

 
Figur 9: 

Læg sikkerhedsdugen i sengen og træk den ud 

over den øverste del af skumsiderne (over-

skummet) – og ind imellem over-skummet og det 

fastmonterede skum på Smart-Split bundpladerne. 

 

 
Figur 10: 

Når sikkerhedsdugen er monteret rundt om alle 

skumsiderne lægges vandmadrassen(erne) i. 

Ved en to-delt vandmadras skal du lægge madras-

divideren imellem de to vandmadrasser. 

LÆS videre sidst i vejledningen. 

 

 
Figur 11: 

Du er nu klar til at fylde vand i dine madrasser. 

LÆS videre sidst i vejledningen. 

 

 
Figur 12: 

Når vandmadrasserne er fyldt op lynes betræks-

toppen sammen med betræks-siderne. 
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Figur 13: 

Ledningen fra varme-elementet monteres nu i 

kontrolboksen – og 220V stikket fra 

kontrolboksen sættes i en stikkontakt.. 

 
Figur 14: 

Hvis du har købt sengen med hovedgavl kan du nu 

placere denne bag sengen. 

Hvis du ønsker at hovedgavlen skal så i spænd, 

skal du placere hovedgavlen INDEN du påfylder 

vand i madrasserne (Fig. 11). 

Hvis du vil have hovedgavlen hævet over dit 

fodpanel, kan du med fordel montere de 2 runde 6 

cm. høje ben under hovedgavlen. 

 

 

 Vigtigt: 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. 
 

 Da en vandmadras altid vil ligge vandret bør din vandseng placeres på et vandret gulv. 
 

 Figur 10: Vær opmærksom på, at splitmadrasser (2 enkeltmadrasser) 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. 
Påfyld Wa’core First Protect, som er en meget effektiv alge/bakterie-dræber. 
 
Påfyld lunkent vand (aldrig varmt). Vær opmærksom på, at madrassen ikke overfyldes. Madrassen skal fyldes så 
den er ca. 2,5-3 cm. under overkanten af skummet.  
 

Meget vigtigt : Påfyld vand med en ren og ny vandslange. Hvis der ikke anvendes en ny vandslange er der meget 

stor risiko for, 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 ! 

o Efter påfyldning af ca 5-7 cm. vand, er det en god ide at gå lidt rundt i madrassen, så fiberen rejser sig 
hurtigere. 
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. 
 

 Figur 10: 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. 

 
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 
vakuumpakket – og fibrene skal således have noget tid for at ekspandere igen. 

  

   

 


