Danish
Påfyldning af vand

Sådan fjernes restluft

Se “Påfyldningsskema” (nedenfor) mht.
den mængde vand, der skal bruges.

1

Redskab med
dobbeltformål: Bruges
som skruenøgle til at
fjerne dæksel

2

Redskab med
dobbeltformål:
Brug det som tragt
til at fylde vand på

3

Fortsæt til trin 4–7, efter at tragten er blevet fjernet.

Hold puden opret
ved brug af en stol

4

Meget vigtigt!

DÆKSEL AF

Restluft skal fjernes fra vandposen for at
forhindre vandskvulpen og for at opnå de
bedste resultater. Hold puden opret,
og følg trin 5-7.

RESTLUFT

Tilpas spalte
og dæksel.

Obs!

VAND

Sæt redskabets base i ventildæksel,
og brug det som skruenøgle
til at løsne dæksel. Drej redskabet
i mod urets retning, og fjern dæksel.

Fyld posen med en afmålt mængde
vand for at opnå den ønskede fasthed.
Se påfyldningsskemaet (nedenfor)
for yderligere oplysninger.

Sæt redskabet i ventilåbningen,
fastspænd det, og brug det som tragt.

Hvor meget vand er passende for dig?

Hvis du hører skvulpen, når du lægger hovedet
på puden, skal du følge trin 5–7 igen for at
fjerne resterende luft.

Der er nu både vand og
restluft i posen

5

6

7

Afmål den korrekte mængde vand iflg.
“Påfyldningsskema” nedenfor.

PÅFYLDNINGSSKEMA

Hvilken type vand
skal jeg bruge?
Brug koldt eller lunkent vand fra hanen.
Vandets temperatur bør ikke overskride 38°C.
Vandet kan efterlades i puden i op til ét år.
Det skal derefter udskiftes.

FASTHEDSGRAD

MÆNGDE VAND
Liter

Blød

2L

Medium

3L

Hård

4-5 L

Vedligeholdelse

Hvis der bruges vand fra hanen, er det ikke
nødvendigt at tilsætte kemikalier til vandet.
Hvis der bruges brøndvand, kan du tilsætte
en dråbe blegemiddel til vandet.

Tryk forsigtigt med begge
hænder på puden og find
den øverste vandkant.

Vi foreslår, at du starter med en medium fasthedsgrad.
FOR HÅRD? - Fjern en smule vand. FOR BLØD? - Tilsæt mere vand

Tryk forsigtigt resten af posen
flad med en jævn bevægelse
for at fjerne restluft.

Fortsæt med at trykke forsigtigt
på den øverste del af posen,
og sæt dækslet på igen.

FREMSTILLINGSGARANTI

Tøm puden for vand.

Hæng op for at tørre.

Håndvask i koldt vand
med dækslet påsæt.

Må ikke stryges.

Brug ikke blegemiddel.

INGEN KEMISK
RENSNING.

Mediflow Inc. (“Mediflow”) garanterer hermed, at den leverede Waterbase® pude (“Produktet”) er fri for fejl i materiale og fabrikation
i fireogtyve (24) måneder fra købsdatoen (“Garantiperioden”) (og vandposen vil være fri for defekter i 36 måneder). Mediflow indvilliger
hermed og i overensstemmelse med bestemmelserne nedenfor i at erstatte Produktet, som under normal og korrekt brug og vedligeholdelse
bliver defekt i materiale eller fabrikation, uden omkostninger for køberen. Mediflow frasiger sig specifikt alt ansvar for fjern- eller følgeskade,
som forekommer i forbindelse med brug af Produktet. Mediflows ansvar er begrænset til udskiftning. Købsbevis er påkrævet (kopi af
kvittering med relevant UPC-kode). Garantierne heri gælder ikke for et Produkt, der er blevet udsat for forkert brug, misbrug eller
uagtsomhed af køberen. Sådanne garantier træder i stedet for andre garantier, udtrykte eller stiltiende, men er ikke begrænset til de
stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål mht. Produktet. Hvis der er behov for service under denne garanti,
skal du kontakte www.mediflow.co.uk/contact

Der findes en video med påfyldningsinstruktioner
på vores websted på www.Mediflow.eu

Swedish

Hur man tar bort en luftficka

Hur man tillsätter vatten

När du tagit bort tratten följer du stegen 4 - 7.

Se tabellen “fyllningstabell” (nedan) för mängden man ska fylla i

1

Verktyg med dubbel
användning: Använd som
skruvnyckel för att ta
bort lock

2

Verktyg med dubbel
användning: Använd som
tratt för att tillsätta vatten.

3

Håll kudden upprätt
med hjälp av en stol.

4

Mycket viktigt!

ÖPPET
LOCK

För bästa resultat måste du få bort den
luftficka från vattenpåsen för att förhindra
att vattnet skvalpar. Håll kudden upprätt
och följ stegen 5 - 7.

LUFTFICKA

Ställ in
öppning
och lock.

Sätt i nederdelen av verktyget i
ventillocket och använd som skruvnyckel för att öppna på locket. Vrid
verktyget moturs och ta loss locket.

Observera!

VATTEN

Sätt i verktyget i ventilöppningen,
dra åt och använd som tratt.

Fyll påsen med en uppmätt mängd
vatten för att uppnå önskad fasthet.
Se påfyllningstabell (nedan)
för ytterligare detaljer.

Hur mycket vatten blir perfekt för dig?

Om du hör ett skvalpande ljud när du lägger
huvudet på kudden följer du stegen 5 - 7 igen
för att ta bort eventuell kvarvarande luft.

Nu finns det både vatten och
en luftficka i påsen

5

6

7

Mät upp korrekt mängd vatten enligt Påfyllningstabell

PÅFYLLNINGSTABELL

Viken typ av vatten
ska man använda?
Använd kallt eller ljummet kranvatten.
Vattentemperaturen bör inte överskrida 38°C.
Vattnet kan vara kvar i kudden upp till
ett år. Sen bör det bytas.

GRADEN AV
FASTHET

VATTENMÄNGD
Liter

Mjuk

2L

Medium

3L

Fast

4-5 L

Får vi föreslå att du startar med medium-fasthet:
Alltför fast? - Ta bort lite vatten. Alltför mjuk? - Tillsätt mer vatten.

Skötselanvisningar

Om du använder kranvatten behöver inga
kemikalier tillsättas.

Töm kudden på vatten.

Låt dropptorka.

Om du använder källvatten kan du
tillsätta en droppe blekmedel

Handtvätta kudden i kallt
vatten med locket påskruvat.

Använd inte strykjärn.

Använd inte blekmedel.

KEMTVÄTTA INTE.

Tryck försiktigt med fingrarna
längs med kudden du hittar
vattnets övre gräns.

Platta ut resten av påsen i mjuk
rörelse för att trycka ut
resterande luft.

Fortsätt att hålla övre delen
av påsen under lätt tryck och
sätt tillbaka locket.

PRODUKTGARANTI
Mediflow Inc. (”Mediflow”) garanterar härmed att Waterbase® Pillow (”produkten”) som har levererats är fri från material- och tillverkningsdefekter i tjugofyra (24) månader efter inköpsdatum (”garantiperioden”) (och att vattenpåsen är fri från defekter i 36 månader Enligt
villkoren som anges nedan samtycker Mediflow till att ersätta produkten kostnadsfritt för köparen om produkten visar sig ha material- eller
tillverkningsdefekter vid normal och korrekt användning och korrekt underhåll. Mediflow friskriver sig speciellt från allt ansvar för skador,
direkt eller indirekt, som kan ha uppstått på grund av användning av Produkten. Mediflows ansvar är begränsat till ersättning av Produkten.
Köpebevis krävs (kopia av kvittot med korrekt EAN-kod ). Garantin som nämns här gäller inte någon Produkt som har blivit utsatt för
otillåten användning, missbruk eller försummelse av köparen. Sådan garanti överensstämmer med andra garantier, uttalade eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till, de underförstådda garantierna för säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt syfte med hänsyn
till Produkten. För service enligt denna garanti, kontaktar man www.mediflow.co.uk/contact.

För att se en video med instruktioner hur man fyller i
vatten besöker man vår hemsida på www.Mediflow.eu

