Več informacij:
www.lectus.si/letni-servis

letni servis VODNE POSTELJE v 7 korakih
Tako kot vaš avto potrebuje redni servis, ga potrebuje
tudi vaša vodna postelja Lectus. Z eno razliko, letni servis
Lectusa lahko opravite kar sami, vzelo pa vam bo le
30 min časa.
V spodnjih 7 korakih kar sami očistite in preglejte svojo
vodno posteljo. Zagotovite si zdravo in udobno spanje
na lepo vzdrževani postelji.

1. korak:

NASVET:

Da med čiščenjem ne boste poškodovali vodnih
jeder, snemite nakit, hišne ljubljenčke pa pustite
pred vrati vaše spalnice.

Snemite prevleko.
Zgornji del prevleke snemite in jo
operite. Če imate dovolj velik pralni
stroj, jo lahko operete doma, sicer
jo odnesite v čistilnico. Priporočamo
pranje prevleke 1-2x na leto.
Če imate na Lectusu nameščeno
tudi dodatno prevleko Air-Tex,
snemite in operite tudi njo.

2. korak:

!

LECTUS
PRIPOROČA:
prevleko
Air-Tex

Očistite vodna jedra.

S čistilom ali čistilnimi robčki
mybed pobrišite celotno površino
vodnih jeder, ob straneh, na sredini
med vodnima jedroma in pod njima,
vendar le do tja, kamor dosežete
z roko. Z roko se naslonite na jedro,
da se odmakne od roba in pobrišite

tudi tam. V vogalih lahko
jedro tudi malo privzdignete.

Jeder
ne dvigujte
previsoko,
saj lahko
poškodujete
dušilce!

Čistilo in čistilni
robčki mybed

Pri brisanju opazujte material vodnih
jeder, če je morda kje nastala kakšna
poškodba oz. lahko nastane.

Spalni center Maremico, Šlandrova 4, 1231 Ljubljana | 01 56 10 900 | vzdrzevanje@maremico.si | www.lectus.si/letni-servis

3. korak:

Vlijte Regenerator mybed* in vodo.

S krožnim gibom
nežno odprite
ventil in pri
zakonski postelji v
vsako jedro vlijte
polovico plastenke
Regenerator
mybed*, pri tistih z
enim jedrom pa vlijte
celo plastenko.

Vsako leto v jedro vlijte nekaj litrov
vode. Uporabite lahko plastenko
Regeneratorja, ki ji odrežete dno in
uporabite kot lijak. Koliko vode vliti,
poglejte v tabeli desno.

Regenerator
mybed*

Nivo vodnega jedra naj bo približno
poravnan z višino penastega okvirja.
Če je nivo nižji, je vode premalo, če pa
je nivo višji, je vode v njem preveč.

90 × 200-220
100 × 200-220
140 × 200-220

Količina vode
2-3 l
3-4 l

160 × 200-220
180 × 200-220

2-3 l na eno
jedro

200 × 200-220

*Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

4. korak: Odstranite

Dimnezija

zračne mehurčke.

Zračne mehurčke najlažje odstranite s črpalko AirExtractor ali z nastavkom Super Burber.

Črpalka
AirExtractor

Črpalko AirExtractor namestite na ventil vodnega jedra,
nato z rokami postopoma potiskajte zrak od glave proti
ventilu. Zrak izčrpajte do te mere, da pride voda do ventila.
Ventil nato rahlo potisnite navdol, da pride voda do ventila.
Črpalko odstranite in ventil zaprite.

5. korak:

Super
Burber
Nastavek Super Burber z ožjim delom potisnite v ventil
vodnega jedra. Nato z rokami počasi potiskajte zrak proti
ventilu. Nastavek preprečuje, da bi ob odstranjevanju na
površje prišla tudi voda v velikih količinah.

Preverite delovanje grelnih sistemov.

Grelni sistem leži pod zgornjim delom
jedra in pod zaščitnim bazenom, da ne
pride v stik z vodo.
Delovanje grelnih sistemov preverite
tako, da na termostatu temperaturo
zvišate, da se prižge lučka. Če se lučka
prižge, pomeni, da grelec dela.

Nato sezite z roko pod vodno
jedro, da začutite grelec.
Če se segreva, potem grelni
sistem dela normalno.
Temperaturo nato znižajte
nazaj na običajno. Če grelec
na otip neha greti, pomeni
da deluje ustrezno.

Priporočljiva
temperatura
vodne postelje
je 28-30 °C.
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6. korak: Preglejte

vodna jedra.
Bodite pozorni na dele, ki so najbolj
izpostavljeni: vogali jeder, deli, kjer se
usedate in vstajate ter pri nogah, če
večkrat sedite tam.
Jedra opazujte že med čiščenjem in
bodite še posebej pozorni na zvare ter
predele, kjer se nahajajo gube. Preden
zaključite, jedri v vogalih poravnajte,
da bo čim manj gub.

7. korak: Namestite

zaščitni rjuhi za jedra in prevleko.
Preden zgornjo prevleko
namestite nazaj vam priporočamo,
da na jedri namestite higienski
rjuhi za vodna jedra.

LECTUS
PRIPOROČA:
Higienski
paket XXL

Rjuhi vpijeta, kar telo ponoči
izloči in jedri tako ostaneta čisti.
Rjuhi lahko preprosto snamete in
večkrat operete v pralnem stroju.

Če imate prevleko Air-Tex,
naslednjo namestite še
njo. Air-Tex prevleka vam
zagotavlja dodatno zračenje
in odvajanje vlage.
Prevleko lahko operete v
domačem pralnem stroju.

Nazadnje namestite
zgornjo prevleko,
tako da je etiketa
za vzdrževanje pri
nogah.
Tako. Postelja je
pripravljena, da jo
oblečete v svežo
posteljnino.

Prevleko Air-Tex
lahko namestite na
vse modele vodnih
postelj Lectus,
kupljenih po letu
2006.

Kako opraviti letni servis svojega
Lectusa kot profesionalec?
Oglejte si video, kjer vam Matic, strokovnjak
za vodne postelje in Monika, vodja prodaje,
pokažeta, kako najhitreje do čiste in dobro
vzdrževane postelje.
Klik na: www.lectus.si/letni-servis

P.S.: Hitro in enostavno do vseh izdelkov za vzdrževanje in nadgradnjo v spletni trgovini

www.maremico.si

Želite, da letni servis opravijo naši serviserji?
Kontaktirajte nas in se dogovorite za storitev.

Storitev letni servis vključuje: Regenerator mybed, čistilo ali čistilne robčke mybed, pregled vodnih jeder, pregled varnostne
folije, kontrolo grelnih elementov in termostatov, odstranjevanje zračnih mehurčkov in prilagoditev količine vode v vodnih
jedrih (po potrebi). Čiščenje vodne postelje ni vključeno v storitev letnega servisa.
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