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Vask i hånden

1. Luk luftventilen inden vask i hånden.

2. Brus med koldt vand.

3. Vask med opvaskemiddel og lunkent vand.

(Hvis du ikke kan komme ordentligt til mellem 
cellerne, luk mere luft ud af puden og luk herefter 
ventilen).

Alternativt 

Maskinvask 
1. Luk luften ud og luk samtlige ventiler inden 

vask.
2. Læg puden i et hovedpudebetræk/vaskepose. 

Anvend flydende vaskemiddel uden 
blegemiddel.

3. Max 60°C i 10 min.
OBS! Må ikke centrifugeres eller tørretumbles. 
Star Lock: Er der vand i pumpen efter maskinvask 
skal den fjernes og tømmes for vand. Sæt derefter 
pumpen tilbage hvor den var påmonteret.

Generelt se Vaskeanvisning/Desinficering:
https://www.etac.com/c4documents/
genbrugsanvisning-star_591636.pdf

Skift af ventil
1. Rengør pude
2. Tag fat i ventilen med en tang. Hold imod 

med den anden hånd på neoprenen der hvor 
ventilen stopper.

3. Træk ventil ud.
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OBS! Der er risiko for at, puden ødelægges, hvis der ikke 
holdes korrekt på denne og ventilen.  
4. Opvarm ventilhullet med en varmeblæser/hårtørrer, 

så det bliver flexibelt.
5. Tag en ny ventil og varm ligeledes denne, på den 

del som skal i ventilhullet.
6. Spray den del af ventilen som skal i ventilhullet 

med hårspray. (Hårspray har glideeffekt indtil det er 
fordampet).

7. Skub ventilen i ventilhullet.
8. Vent ca. 15 minutter og puden kan pumpes igen.
9. Det anbefales at lade puden ligge i op til 72 timer 

for at sikre at den ikke taber luft. 

Lapning
1. Rengør pude.
2. Pump puden moderat.
3. Kontrollér, om der er synlige huller i puden. Hvis 

der ikke er synlige huller, kan du holde puden 
under vand i en vask eller en balje (med ventilen/
ventilerne lukket tæt i) og se efter luftbobler.

4. Finder du knappenålsstore huller, kan du bruge 
det medfølgende reparationssæt til at lappe dem. 
(Hvis du finder store huller eller andre lækager, skal 
puden til vurdering/reparation på vores værksted.)

5. Placer en tandstikker i hullet for at identificere. 
stedet.

6. Lad området tørre.
7. Slib området ru med det medfølgende sandpapir.
8. Tør området af.
VIGTIGT: sørg for at området er rent og tørt før du 
fortsætter.
9. Fjern bagbeklædning fra den medfølgende lap fra 

reparationssættet. 
10. Påsæt lappen, tryk den fast, specielt ved kanterne.
11. Det anbefales at lade puden ligge i op til 72 timer 

for at sikre at puden ikke taber luft.

Star Lock pude med pumpe

Generelt for puder inden reparation. Følg nedenstående 
vaskeråd for pude

Reparationer
STAR puder  
StarLock, Stabil Air, Standard Air og Star Galaxy  
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