navodila za uporabo
VODNE POSTELJE LECTUS
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje.
Kupili ste izdelek, ki vam nudi zdrav in udoben spanec. Usposobljeni monterji so
vam vodno posteljo pripravili za uporabo. Priporočamo vam, da navodila skrbno
preberete in jih shranite, da boste tudi kasneje lahko pogledali vanje. Ob
upoštevanju priporočil boste z vašo vodno posteljo Lectus zelo zadovoljni.
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Najpreprostejši
način dolivanja
vode.

NASTAVITEV
TEMPERATURE
Priporočljiva temperatura vodne
postelje je 28-30 °C. V nobenem
primeru temperatura ne sme biti nižja
od 26 °C! Nizka temperatura ni dobra niti
za vaše telo niti za samo ležišče, in sicer
zaradi naslednjega:
• pri nizki temperaturi telo poskuša
segreti posteljo in se zato bolj znoji;
• zaradi prenizke temperature se znoj v
prevleki čez dan ne more v celoti
posušiti;
• posledica zgoraj navedenih dejstev je
možnost pojava kondenzacije na vodnih
jedrih in dolgoročno celo možnost
nastanka plesni;
• zaradi zmanjšanja prožnosti vinila se
lahko pri prenizki temperaturi skrajša
življenjska doba vodnih jeder.
V prvih dneh uporabe spite pri
temperaturi 26 °C potem pa
postopoma za stopinjo Celzija
dvigujete temperaturo do 28 °C ali
več. Temperaturo dvigujete za eno
stopinjo na nekaj dni in privadili se boste
brez težav.
Temperaturo
nastavljate s
pomočjo
termostata.
Minimalna
temperatura
je 26 °C.

ODSTRANJEVANJE
ZRAČNIH
MEHURČKOV
Nastanek zračnih mehurčkov v vodni
postelji je običajen pojav in je odvisen
od lastnosti vode v posameznem kraju.
Pojav je povsem neškodljiv za vodno
posteljo in v ničemer ne zmanjšuje
kakovosti spanja. Zrak lahko brez težav
odstranite sami.
Potrebujete črpalko za izsesavanje
zračnih mehurčkov, pomočnika ter nekaj
minut časa.
1. Odpnite prevleko in jo v celoti
zvijte proti glavi.
2. O
 dprite ventil vodnega jedra in nanj
namestite črpalko.
3. N
 ajlažje bo, če vam bo pomagal
pomočnik, ki bo zračne mehurčke
potiskal od vzglavnega dela proti
ventilu vodnega jedra, vi pa boste s
pomočjo črpalke privzdignili ventil za
10-15 cm nad vodno jedro in pričeli s
črpanjem. Črpajte tako dolgo, dokler
voda ne doseže črpalke.
4. N
 ato prenehajte s črpanjem in spustite
ventil nazaj na površino vodnega jedra.

V nobenem primeru ne smete
trajno (za več kot 48 ur) izključiti
grelcev!

5. P
 revidno odvijte črpalko, vstavite
čepek, privijte ventil in ga potisnite
nazaj v vodno jedro.
Pri zapiranju
ventila pazite,
da je nivo
vode enak
nivoju ventila.

KOLIČINA VODE
Strokovno usposobljeni monterji so ob
montaži natočili količino vode, ki jo
določa tovarniška specifikacija. Le-ta
ustreza več kot 90 % uporabnikom. Če
po dveh tednih uporabe ugotovite, da
vam postelja ne daje popolnega udobja,
lahko količino vode prilagodite svojim
željam.
Če se odločite za spreminjanje količine
vode, dolijte (oz. odlijte) od dva do
pet litrov vode hkrati. Postopek lahko
ponovite, če po nekajdnevni uporabi
ugotovite, da vam količina vode še vedno
ne ustreza. Končna količina vode naj
od začetne ne odstopa za več kot 15
litrov!
Garancija na vodotesnost vodnih
jeder velja samo, če vsako leto
redno dodajate regenerator, ki ste
ga kupili pri pooblaščenem
prodajalcu vodnih postelj Lectus.

čiščenje vodnih jeder) ali čistilne robčke
MyBed. Če tega nimate pri roki, lahko
notranjost vodne postelje očistite z
vlažno krpo. Pri čiščenju ne dvigujte
vodnih jeder. V nobenem primeru ne
uporabljajte drugih čistilnih sredstev.
Z nakupom rjuh za vodna jedra (ki so
pralne), si lahko olajšate čiščenje in s
tem prihranite svoj čas. Priporočamo
vam nakup higienskega paketa.
3 Čiščenje oz. pranje zgornjih prevlek
Zgornje prevleke pri vseh modelih vodnih
postelj Lectus so pralne pri 60 °C, sušiti
pa se morajo naravno, na zraku.
Prevleke v nobenem primeru ne
smete sušiti v sušilnem stroju, na
kar morate v čistilnici - pralnici
opozoriti!

4 Letni servis
Pri vzdrževanju postelje vam je na voljo
storitev, ki se imenuje letni servis in ga
lahko naročite kadarkoli. Po dogovoru z
vami se bo pooblaščeni serviser oglasil
pri vas, ko bo v bližini vašega kraja. Letni
servis ni obvezen. Priporočamo, da letni
servis enkrat na leto opravite sami. Letni
servis je primeren, če želite strokovni
nasvet oziroma preventivni pregled vaše
vodne postelje Lectus.
Letni servis vključuje:
• Regenerator, ki ga je obvezno doliti
enkrat na leto,
• čistilo ali čistilne robčke,
• pregled vodnih jeder,
• pregled varnostne folije,
• kontrolo grelnih elementov in
termostatov,
• odstranjevanje zračnih mehurčkov,
• prilagoditev količine vode v vodnih
jedrih (po potrebi).
Doplačilo za čiščenje vodnih jeder in
varnostne folije.
5 Normalna obraba postelje

NAVODILA ZA
VZDRŽEVANJE
Da bi imela vaša vodna postelja dolgo
življenjsko dobo, jo je potrebno
vzdrževati.
1 MyBed regenerator
Enkrat na leto je obvezno dodati
regenerator (sredstvo za vzdrževanje
vodnih jeder).
2 Čiščenje notranjosti vodne postelje
Priporočamo vam, da vsaj štirikrat na leto
očistite notranjost vodne postelje. Pri
tem uporabite MyBed čistilo (sredstvo za

V primerjavi s klasičnimi ležišči ima vodna
postelja posebno prednost, saj vode v
vodnem jedru nikakor ne moremo
deformirati. Zato vodna postelja zelo
dolgo ohrani lastnosti prilagajanja in s
tem spalno udobje. Kljub vsem
prednostim moramo upoštevati, da so
tudi pri vodni postelji določeni sestavni
deli bolj občutljivi:
• Zaradi staranja materiala in znoja vinil
lahko spreminja barvo. Priporočamo
uporabo rjuh za vodna jedra ter redno
čiščenje vodnih jeder (vsaj 4-krat na
leto);
• stopnja dušenja valovanja se zaradi
tehničnih lastnosti dušilcev sčasoma
zmanjša, kar ne zmanjšuje uporabnosti
postelje;
• penasti okvir se pri normalni uporabi
lahko razširi za 3-5 cm na srednjem

delu postelje;
• na prevleki lahko sčasoma nastanejo
manjše gube oz. se lahko začne
»muckati«, kar je normalno.

SELITEV OZ. 		
PRESTAVITEV
V času garancije lahko selitev oz.
prestavitev (tudi praznenje oz. polnjenje)
vodne postelje izvaja izključno Maremico
d.o.o. oz. pooblaščeni zastopnik. Če
kupec posteljo seli oz. prestavlja sam,
garancija preneha. Po izteku garancije
se pred selitvijo oz. premikanjem vodne
postelje posvetujte z uradnim
predstavnikom vodnih postelj Lectus,
Maremico d.o.o. Nestrokovna selitev
lahko trajno poškoduje vašo vodno
posteljo. Polne vodne postelje nikoli ne
premikajte, niti za nekaj cm, ker s tem
tvegate trajne poškodbe postelje in tal.
Črpanje vode iz vodnega jedra se lahko
opravi izključno z ustrezno črpalko.
Dvigovanje ali premikanje polnega
vodnega jedra lahko trajno poškoduje
vodno jedro in dušilce valovanja.
Če boste selitev izvajali sami (izven
garancije), vam priporočamo, da
upoštevate naslednje nasvete.

1 Navodila za selitev oz. prestavitev
Pred selitvijo se vedno posvetujte z
Maremico d.o.o., kjer boste prejeli
brezplačne nasvete ter brezplačna
navodila za selitev. Priporočamo vam, da
navodila za selitev skrbno preberete in
upoštevate. Nestrokovna selitev lahko
trajno poškoduje vašo vodno posteljo.
2 Izposoja črpalke
Pri Maremico d.o.o. lahko najamete
komplet za selitev vodne postelje, ki
vključuje vse pripomočke za praznjenje
in polnjenje vodne postelje. Pri tem je
potreben nakup dveh Lectus
ProRegeneratorjev, ki ju morate obvezno
vliti v vodni jedri pred polnjenjem.
3 Praznjenje
Preden začnete črpati vodo iz vodnega
jedra, morate izključiti grelec. Pri
praznjenju je zelo pomembno, da
vodnega jedra nikakor ne premikate ali
dvigujete in da ga praznite izključno s
črpalko. Pomembno je tudi, da je
priključek med jedrom in črpalko
neprepusten. Le tako bodo dušilci
valovanja ostali na svojem mestu v jedru.
Ko je jedro povsem prazno, ga previdno
zložite, tako da ga dvakrat prepognete.
Povsem prazno jedro tehta okrog 10 kg
in ga je lahko transportirati. Če
nameravate posteljo za nekaj časa
skladiščiti, lahko za nasvet pokličete
pooblaščenega prodajalca vodnih postelj
Lectus.

Jeder med praznjenjem ne vlecite
in ne dvigajte!

4 Transport
Kadar vodno posteljo selite v drug objekt,
morate paziti, da posameznih sestavnih delov ne poškodujete. Še posebej
morate paziti na vodna jedra in varnostni
bazen. Priporočamo, da vodna jedra
transportirate v čistih kartonskih škatlah.
Vse druge dele pa zavijte v vinilno folijo.
5 Polnjenje
Vodno ležišče postavite na stabilen
podstavek. Grelca položite pod
varnostno folijo. Varnostno folijo morate
naravnati pred polnjenjem in preveriti, da
ni grelec morda prepognjen pod
varnostno folijo. Preden v varnostno
folijo vstavite vodna jedra, preverite, ali je
folija povsem čista in da na njej oz. na
vodnih jedrih ni nobenih predmetov.
Pred polnjenjem v vsako vodno jedro
vlijte ProRegenerator. Vodno jedro
polnite največ do vrha okvirja postelje.
Pazite da na vodnih jedrih ne bo gub.
V primeru izpusta, vode iz vodnega
jedra ne praznite!

6 Popravilo v primeru izpusta
Čeprav vodno jedro varujeta okvir in
prevleka, ga ostri predmeti lahko
poškodujejo. Če zunaj jedra opazite
kapljice vode, najprej poiščite vzrok. Brez
panike! Varnostna folija zadrži vodo v
okvirju. Vode iz vodnega jedra ne
praznite. Večinoma lahko poškodbo
popravite sami s posebnim lepilom, ki
ste ga prejeli ob montaži ali ga lahko
kupite pri Maremico d.o.o. Če poškodbe
niste našli ali pa je prevelika, pokličite
Maremico d.o.o. Ta vam bo v najkrajšem
času priskočil na pomoč. Strokovnjak
bo ocenil poškodbo in temu primerno
priredil servis. Jedro se v primeru spusta
v garancijskem roku popravi in se ne
menja z novim.
Pri poškodbi po krivdi stranke ali
pri neutemeljeni prijavi poškodbe
vam bo serviser zaračunal stroške
servisa vključno s potnimi stroški.
Za poškodbe, ki niso krivda stranke,
je servis v garancijskem obdobju
brezplačen.

SPLOŠNA OPOZORILA
Vodna postelja mora vedno stati v
prostoru, kjer so klimatske razmere
primerne za bivanje ljudi. Pomembno je,
da je temperatura prostora vedno med
10 in 30 °C ter relativna vlažnost manjša
od 65 %.
Postelja v nobenem primeru ne sme biti
nameščena v prostoru, ki pozimi ni

ogrevan in v katerem je temperatura
nižja od 10 °C, ker lahko pride do
poškodb materialov.
Ne pozabite redno dodajati
Regeneratorja (sredstvo za vzdrževanje
jeder v vodnih posteljah), saj si s tem
zagotovite garancijo na vodotesnost
vodnih jeder.
Vodnih jeder nikoli ne čistite s kemičnimi
sredstvi. Uporabljajte izključno MyBed
čistilo, MyBed čistilne robčke ali vlažno
krpo.
V času garancije lahko selitev vodne
postelje izvaja izključno Maremico d.o.o.
oz. pooblaščeni zastopnik. Če kupec
posteljo seli sam, garancija ne velja.
Nikoli ne selite vodne postelje sami, brez
upoštevanja navodil ter brez uporabe
ustrezne črpalke in drugih pripomočkov
potrebnih za selitev. V vsakem primeru
se posvetujte z Maremico d.o.o., kjer
si lahko izposodite ustrezno črpalko in
druge pripomočke. Priporočamo vam,
da selitev naročite pri pooblaščenem
serviserju Maremico d.o.o.
Če ste iz kakršnegakoli vzroka izpraznili
vodno posteljo in je nekaj časa ne
nameravate uporabljati, naj bo obdobje,
ko bo postelja prazna, v vsakem primeru
krajše od treh mesecev. Poskrbite, da
bo postelja skladiščena v ustreznem
prostoru.
Če je postelja v času garancijskega roka
izpraznjena in skladiščena za več kot 1
mesec se garancija prekine, saj ni
uporabljena v skladu z namenom in
navodili uporabe.
Med trajanjem garancije ne poskušajte
sami popravljati izdelka, razen v nujnih
primerih (npr. izliv vode). Vode iz
vodnega jedra ne praznite.
Nikakor ne poskušajte premakniti polne
vodne postelje. Poškodovali boste vodno
posteljo, nosilni podstavek in tla v
prostoru.
Na vodni postelji oz. v njeni bližini ne
uporabljajte ostrih predmetov, kot so
npr. igle, škarje, noži, … saj lahko
poškodujejo vodno posteljo.
Otroci naj se na vodni postelji ne igrajo
z ostrimi predmeti in naj v nobenem
primeru ne odpirajo zgornje prevleke.
Grelcev nikoli ne izklapljajte.
Temperatura naj bo vedno nastavljena
na več kot 26 °C (priporočljivo 28-30 °C).
Tudi če je vaša postelja nameščena
v počitniškem objektu, kjer dlje časa
ne bivate, pustite grelce vključene. Za
zmanjšanje porabe električne energije pa
posteljo prekrijte z dodatno odejo.

