
WellO2
Snabbguide

Förpackningen med WellO2 innehåller:

Huvudenhet Sockel/nätsladd Munstycken Näsmask/slang Andningsregulator
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Innan användning första gången, rekommenderar vi
att du kör rengöringsprogrammet

Ihopsättning före användning

Fyll kallt kranvatten till 
nivån mellan min-max.

Tryck på knappen för rengöringsprogrammet 
i ca 3 sekunder. Invänta ljudsignal och att 
knappen börjar blinka.

Rikta andningsregulatorns pilformade kant 
mot lockets motsvarande utbuktning och 
skjut ihop delarna.

Rengöringskorg och lock monteras ihop med 
att korgens fästen hakar i öppningarna på 
lockets sidor.

Fäst munstycket på andningsregulatorn.

Fäst förlängningsslangen på munstycket 
vid användning av näsmask.

Rengöringsprogrammet pågår i ca 20 minuter 
och avslutas med en ljudsignal.

Häll ut vattnet när det svalnat.

Ta isär delarna, skölj av och låt dropptorka. 
Instruktioner för att ta isär delarna hittar du på 
sista sidan.

Sätt tillbaka rengörings- 
korgen i behållaren.

Ställ apparaten på 
sockeln.
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Andningsövningar

• Använd alltid rent och kallt kranvatten.

• Lämna inte vatten i apparaten efter användning.

• Vi rekommenderar att du gör andningsövningarna regelbundet under den 
första månaden, gärna 1–2 gånger/dag. Därefter kan du minska till några 
gånger/vecka men fortfarande regelbundet.

• Syftet med Wello-andningsövningar är att göra kontinuerliga in- och ut-
andningar. Om träningen känns för tung, kan du andas fritt mellan
andningstagen med motstånd.

• Använd alltid det lägsta andningsmotståndet (0)
vid inandning med näsmasken.

• Starta alltid med den lägsta temperaturen.

Blås genom förlängningsslangen för att 
uppnå mer ånga.

Sätt ihop mask/slang och för masken 
över näsan. Andas in ångan genom 
näsan under ett helt andetag.

Andas fritt några gånger.

Upprepa steg 1 och 2 efter behov.

Du kan öka antalet repetitioner till 10– 15 
gånger när du vant dig vid näsmasken.

Välj önskad temperatur*. Invänta ljudsignal
och ett fast sken.

Välj det lägsta motståndet (0). 

Ta ett djupt andetag och gör en lång utandning ge-
nom munstycket tills du tömt lungorna.

Gör några vanliga andetag och upprepa utandningen 
genom munstycket.

Gör en lugn inandning genom munstycket tills du 
fyllt lungorna. Håll kvar andetaget i 1–3 sekunder 
innan du andas fritt.

Upprepa inandningarna genom munstycket 5–15 
gånger eller det antal som passar dig bäst. Du kan 
andas som vanligt mellan repetitionerna.

Gör andningsövningarna med en bra hållning!

*Temperaturer

Obs!        Rengöringsprogram

Vid användning av näsmask:

Börja med andningsövningarna:

Generella instruktioner:
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Ta isär delarna efter användning

Vrid/ta ur locket/korgen från huvudenheten.

Ta loss munstycket.

Följ instruktionerna nedan för att ta isär
locket och rengöringskorgen:

Lossa locket från rengöringskorgen:

Ta tag i locket med ena handen och korgen
med den andra.

Vik samtidigt upp locket på motsatt sida, 
från korgens hake.

Tryck med tummen på lockets ena halvcirkelforma-
de utbuktning.

Dra upp locket från korgen.

Andningsregulatorn separeras från locket när man 
klämmer ihop regulatorns flikar på undersidan av 
locket.

Vicka inte delarna vid isärtagning.

Justeringsringen ska dras rakt ut 
från andningsregulatorn.

Du kan läsa mer om produkten och hur du använder den i 
WellO2 användarmanual: wello2.se/pages/instruktioner
Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta vår 
kundsupport: kundservice@wello2.com
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