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Rengöringsprogram innan användning första gången1

2

1

Fyll apparaten med kallt vatten till en nivå mellan 
linjerna MIN och MAX.

Innan du använder apparaten första gången ska du köra 
rengöringsprogrammet.
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Rengöringsprogram innan användning första gången

Håll knappen för 
rengöringsprogram intryckt 
i ungefär 3 sekunder 
tills apparaten piper 
och knappen tänds.

Vänta i ungefär 20 minuter tills 
rengöringsprogrammet är klart 
och apparaten ger ifrån sig ett 
pip. Häll bort vattnet efter att det 
har svalnat, skölj delarna och låt 
dem torka.5
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Passa ihop de delar som har markerats med orange för att 
montera apparaten.

Montera apparaten2
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Allmänna anvisningar:

•  Använd alltid rent, kallt dricksvatten i apparaten.

•  Lämna aldrig vatten i apparaten efter användning.

•  En upprepning i WellO2:s andningsövningar avser en 
successiv in- och utandning. Vid inandning andas du in 
varm ånga från apparaten. Du ska genomföra 3–10 kraftfulla, 
jämna upprepningar i varje övning. Om övningarna känns 
ansträngande kan du andas fritt utan apparaten en stund 
mellan upprepningarna.

• Upprepa serierna 2 eller 3 gånger.

• När du gör övningarna första gången ska du alltid välja 
det lägsta motståndet (motståndsläge 0) och den lägsta 
temperaturen. Du kan öka motståndet och temperaturen 
om du känner för det. Motståndsjusteringen är sömlös, 
vilket betyder att motståndet ökar även om du bara vrider 
justeringsringen för motstånd en aning.

• För att stärka dina muskler rekommenderar vi att du övar 
dagligen under den första månaden, till exempel varje morgon 
och kväll, men åtminstone en gång per dag.

• Du kan sedan fortsätta övningarna enligt enligt dina behov, 
men vi rekommenderar att du övar minst  3 gånger per vecka.

• Ta bort apparaten från basplattan innan du gör 
andningsövningarna.

Andningsövningar3
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Välj det lägsta motståndet 
(motståndsläge 0).

Välj den lägsta 
temperaturen genom 
att trycka in knappen  
i 2 sekunder.

 Rengöringsprogram
 +45 °C
 +55 °C
 +65 °C

0 = 20 cmH2O
1 = 30 cmH2O
2 = 50 cmH2O
3 = 100 cmH2O



Andas in tills lungorna 
är fulla med luft.

1 2

3 4

Töm lungorna genom att blåsa 
in i apparaten jämnt och kraftfullt 
så att du känner hur bålmusklerna 
aktiveras. Utandning skapar mer 
ånga i apparaten.

Upprepa utandningen tre gånger 
för att skapa mer ånga i apparaten. 
Du kan andas fritt mellan dessa 
upprepningar.

Andas in tills lungorna 
är fulla med luft.

Andas ut jämnt och kraftfullt in 
i apparaten. Dina bålmuskler ska 
aktiveras under utandningen.

Andningsövningar3
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Andas genast in kraftfullt och jämnt 
för att andas in varm ånga från 
apparaten. Dina bålmuskler ska 
aktiveras under inandningen.

Andas ut fritt.

I varje övning ska du genomföra 3–10 kraftfulla, jämna upprepningar. 
En upprepning ska bestå av en utandning och en inandning. Om du tycker 
att övningarna är ansträngande kan du andas fritt mellan upprepningarna. 
Du kan öka motståndet från andningsregulatorn om du känner för det.

Kom ihåg att ha en bra hållning 
när du gör andningsövningarna.

Du kan också använda 
förlängningsslangen i övningarna.



Använda näsmasken4

Näsmask

Förlängningsslang

När du börjar en 
andningsövning med 
WellO2-näsmasken 
ska du alltid ställa in 
andningsregulatorn på 
det lägsta motståndet 
(läge 0).

Börja alltid 
med den lägsta 
ångtemperaturen.

Gör en utandning in i apparaten. 
Det här skapar mer ånga i apparaten. 
Om det känns ansträngande att 
andas ut genom näsan kan du 
andas genom munnen in i apparaten 
och sedan ansluta näsmasken till 
förlängningsslangen.

Andas sedan fritt några gånger 
och upprepa utandningen in 
i apparaten.
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Andas ut jämnt och 
kraftfullt in i apparaten. 
Dina bålmuskler ska aktiveras 
under utandningen.

Andas kraftfullt och jämnt 
in varm ånga från apparaten. 
Dina bålmuskler ska aktiveras 
under inandningen.

Andas ut fritt. I varje övning ska du genomföra 
3–10 kraftfulla, jämna 
upprepningar. En upprepning 
ska bestå av en utandning 
och en inandning. Om du 
tycker att övningarna är 
ansträngande kan du andas 
fritt mellan upprepningarna. 
Du kan öka motståndet med 
andningsregulatorn om du vill, 
men kom ihåg att övningar med 
näsmasken är ansträngande 
i början.
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Använda WellO2-mentoltabletter5

Mentoltabletterna från WellO2 fräschar upp luftvägarna och stöder 
andningsövningarna. 

Obs! WellO2-mentoltabletterna säljs separat. Kontakta WellO2:s 
kundservice eller din närmaste återförsäljare för mer information.
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Sätt ½–1 mentoltablett i vattnet i apparaten 
innan du värmer upp den.

Värm upp vattnet normalt enligt anvisningarna. 
Tabletten löses upp i vattnet när det värms upp.

Gör andningsövningarna som vanligt.
Mentoltabletterna kan även användas med näsmasken.

2
1

3
4 Efter att du har avslutat andningsövningarna ska du 

skölja delarna under rinnande vatten, tvätta korgen med 
en diskborste och ett milt diskmedel och låta delarna 
dropptorka.



Montera isär apparaten6
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Du behöver bara lossa justeringsringen från kopplingsdelen 
när du rengör delarna mer noggrant efter 5–10 användningar 
eller när någon annan har använt apparaten. 



Rengöringsprogram efter användning7

Du kan rengöra lösa delar genom att 
placera dem i korgen, stänga locket 
och köra apparatens rengöringsprogram 
som vanligt.

Korgen har plats för:

Kör rengöringsprogrammet efter 5–10 övningar eller när någon annan 
har använt apparaten. Annars kan du skölja delarna med vatten efter 
användning och låta dem dropptorka.

Du kan även rengöra delarna i en kastrull. Då kokar du upp vatten i en 
kastrull, tar bort kastrullen från plattan och lägger ner delarna i vattnet 
i 5 minuter. Låt vattnet svalna, skölj delarna och låt dem dropptorka.

1.
Två munstycken. 

Låt andningsregulatorn 
vara fastsatt i locket.

2.
Ett munstycke och 
andningsregulatorns 
justeringsring.

Fäst andningsregulatorns 
genomskinliga 
kopplingsdel till locket.

3.
Näsmask och 
förlängningsslang.

Låt andningsregulatorn 
vara fastsatt i locket.

Korg

2 x
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Rengöringsprogram efter användning

Håll knappen för rengöringsprogram intryckt 
i ungefär 3 sekunder tills apparaten piper och 
knappen tänds.

Fyll apparaten med kallt 
vatten till en nivå mellan 
linjerna MIN och MAX.

Placera 
delarna som 
ska rengöras 
i korgen.

Om du kör rengöringsprogrammet enligt alternativ 
2 ska du endast lämna andningsregulatorns 
genomskinliga kopplingsdel fastsatt i locket.

Vänta i ungefär 20 minuter tills rengöringsprogrammet 
är klart och apparaten ger ifrån sig ett pip. Häll bort 
vattnet efter att det har svalnat, skölj delarna och låt 
dem torka.5

4

Korg



Avkalkning8

Hårt vatten kan göra att apparaten 
fungerar sämre om kalkbeläggningar 
samlas i vattenbehållaren, ventilerna 
och silikonslangen.

Vi rekommenderar att du avkalkar 
apparaten minst var tredje månad och 
oftare om vattnet som du använder är 
mycket hårt.
 
• Montera isär apparaten (se avsnitt 6, 

Montera isär apparaten).

• Placera de lösa delarna i korgen och 
fäst korgen i locket.

2

1

Placera 
delarna som 
ska rengöras 
i korgen.



8Avkalkning

Andra avkalkningssätt

a) Ättika:
•  Fyll vattentanken med 0,5 liter ättika.
• Stäng locket (se bilden till höger) och låt stå  

i 1 timme. Slå inte på värmen.
•  Töm apparaten.
•  Skölj apparaten och delarna noggrant 5–6 gånger.

b) Citronsyra:
•  Fyll vattentanken med 0,5 liter vatten.
• Tillsätt 25 g citronsyra.
• Stäng locket (se bilden till höger) och låt stå i 15 minuter. 

Slå inte på värmen.
•  Töm apparaten.
•  Skölj apparaten och delarna noggrant 5–6 gånger.

C) Avkalkningsmedel för plastytor:
• Förbered 0,5 liter av avkalkningsmedlet i enlighet 

med instruktionerna på förpackningen och häll det 
i vattenbehållaren.

• Stäng locket (se bilden till höger) och låt stå under 
den tid som anges i avkalkningsmedlets instruktioner. 
Slå inte på värmen.

•  Töm enheten.
•  Skölj apparaten och delarna noggrant 5–6 gånger.

Upprepa avkalkningsprocessen vid behov.

  Skölj alltid vattenbehållaren och delarna noggrant med 
rent vatten efter avkalkningen.

2

1



Apparatens delar

1. Silikonslang 9. Lock

2. Kopplingsdel 10. Korg

3. Andningsregulator 11. Ventilöppning

4. Justeringsring för motstånd 12. Kontrollknappar

5. Munstycke 13. Handtag

6. Förlängningsslang 14. Nätsladd och stickkontakt

7. Fönster 15. Basplatta

8. Apparatens hölje 16. Näsmask

16.

14.

6.

5.

4.

8.

7.

3.

15.

13.

12.

11.

10.

9.

1.

2.
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Detta avsnitt innehåller viktig information om hur du använder apparaten 
effektivt och tryggt. Läs och se till att du förstår säkerhetsanvisningarna 
innan du använder apparaten. Ha anvisningarna till hands när du använder 
apparaten. Tillverkaren ansvarar inte för felaktig användning av apparaten.

  Varningarna varnar för eventuell personskada om anvisningarna 
inte följs.

  Försiktighetsåtgärderna varnar för eventuell produkt- eller 
miljöskada om anvisningarna inte följs.

Allmänna varningar

  Använd eller montera inte isär apparaten om någon av dess delar 
är skadad eller inte fungerar som den ska. Kontakta återförsäljaren 
eller tillverkaren för mer information.

  Det enda underhåll som användaren kan utföra själv är rengöringen 
och avkalkningen som beskrivs i denna bruksanvisning.

  Anslut stickkontakten (14) endast till ett jordat uttag.

  Kontrollera att elmärkningen på apparaten stämmer överens med 
spänningen i elnätet där du bor.

  Använd ingen annan basplatta än den som tillverkats av WellO2 Oy.

  Placera alltid apparaten (8) på en torr, plan och stabil yta. 
Håll  apparaten (8) och nätsladden (14) utom räckhåll för alla typer 
av värmekällor och placera inte apparaten eller nätsladden på en våt 
eller hal yta eller nära vassa kanter.

Säkerhetsanvisningar9



  Placera aldrig någon del av apparaten på en het yta. Använd inte 
apparaten i närheten av öppen eld.

  Slå aldrig på apparaten om vattenbehållaren är tom.

  Om du upptäcker att apparaten inte fungerar som den ska,  
ska du genast dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

  Sänk inte ned apparaten (8), basplattan (15), nätsladden eller 
stickkontakten (14) i vatten eller någon annan vätska.

  Apparaten (8) och basplattan (15) kan INTE rengöras i diskmaskin.

  Kontrollera att inget vatten stänker på kopplingsdelen, nätsladden 
eller stickkontakten (14) när du fyller behållaren med vatten.

  Använd inte apparaten med våta händer eller barfota.

  Var uppmärksam på den heta ångan som bildas av apparaten när 
rengöringsprogrammet körs.

  Locket (9) måste vara fastlåst när apparaten används.

  Öppna aldrig locket (9) medan vattnet är hett. Vattnet är mycket 
hett direkt efter att rengöringsprogrammet har avslutats.

  Ta alltid tag i apparaten i handtaget (13).

  Flytta aldrig på apparaten medan den värmer upp vatten. Låt apparaten 
svalna i minst 20 minuter efter att rengöringsprogrammet har avslutats 
innan du flyttar på den.

  Dra ut basplattans (15) stickkontakt ur vägguttaget direkt efter att du 
har använt apparaten och innan du rengör den. Apparaten ska vara 
frånkopplad från elnätet när den inte används.



9

  Dra inte i nätsladden för att koppla från stickkontakten ur vägguttaget. 
Rulla ihop nätsladden under basplattan (15) efter att du har använt 
apparaten.

  Försök aldrig att byta ut eller ta loss någon del av apparaten medan 
apparaten (8) är kopplad till basplattan (15) och elnätet.

  Förvara alltid apparaten på en torr plats. Lämna aldrig vatten 
i apparaten (8) eller silikonslangen (1) under en lägre tid. WellO2-
apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med 
nedsatt fysisk, mental eller sensorisk förmåga eller med otillräckliga 
färdigheter eller kunskaper utan uppsikt och anvisningar av en 
person som ansvarar för deras säkerhet.

  Barn under 12 år ska inte använda apparaten utan uppsikt och 
även om de står under uppsikt måste de få anvisningar om hur man 
tryggt använder apparaten och måste förstå farorna som en felaktig 
användning av apparaten medför.

  Håll apparaten (8) och nätsladden (14) utom räckhåll för barn 
under 12 år.

  Håll barn under uppsikt för att säkerställa att de använder apparaten 
på rätt sätt och inte leker med den. 

  Var alltid uppmärksam på att apparaten fungerar som den ska när 
den används. Gör inget annat samtidigt som du använder apparaten.

  Heta ytor, hett vatten och ånga kan orsaka brännskador. Om en 
olycka inträffar ska du genast flytta den skadade personen bort 
från värmekällan och kyla brännskadan med kallt vatten eller is  
i 10–30 minuter. Uppsök läkare vid behov.



Allmänna försiktighetsåtgärder 

 Denna apparat är endast avsedd för användning inomhus.

 Använd apparaten endast för andningsövningar. Använd inte 
apparaten som en vattenkokare.

 Använd inte apparaten i mer än 30 minuter åt gången. Låt apparaten 
svalna i 30 minuter innan du startar den igen.

 Använd endast de avkalkningsmetoder som beskrivs i avsnitten 
Rengöringsprogram och Avkalkning i denna bruksanvisning. 
Rengör inte apparaten med slipande rengöringsmedel eller verktyg.

 Skydda apparaten från fukt, solljus och frost.

 Om apparaten har utsatts för kalla temperaturer (t.ex. under 
transport) ska du endast använda apparaten efter att den har nått 
rumstemperatur för att undvika problem med kondensvatten.

 Apparaten är avsedd för användning hemma eller i liknande 
förhållanden.

 Luftflödet i apparaten kan ge upphov till ett visslande ljud när 
apparaten används.
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Skydd mot överhettning

Apparaten stängs av automatiskt om den startas när vattenbehållaren 
är tom. Om apparaten har startats med tom vattenbehållare ska du 
låta den svalna i 10 minuter och sedan ta bort den från basplattan. 
Fyll på med kallt, rent vatten tills vattennivån ligger mellan MIN- och 
MAX-märkningarna. Apparaten är nu redo för användning.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Denna apparat uppfyller standarder för elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC).

Kassering

Släng produkten i enlighet med lokala bestämmelser för kassering 
av elektroniskt avfall.

Mer information finns på wello2.se.



Detta avsnitt innehåller en sammanställning av de vanligaste problemen 
som kan inträffa när du använder apparaten.

• När jag trycker på en temperaturknapp piper apparaten tre gånger 
och knappens signallampa blinkar snabbt.

• Vattnets temperatur överstiger den valda användningstemperaturen. 
Låt apparaten svalna i några minuter innan du startar den igen.

• Kalkavlagringar kan orsaka en felaktig temperaturmätning och 
ett alarm. Avkalka vid behov apparaten enligt anvisningarna 
i avsnitten Rengöringsprogram och Avkalkning.

• När jag trycker på knappen för rengöringsprogram piper apparaten 
tre gånger och knappens signallampa blinkar snabbt.

• Vattnets temperatur överstiger 40 °C. Låt apparaten svalna eller 
byt ut vattnet mot kallt, rent vatten.

• Kalkavlagringar kan orsaka en felaktig temperaturmätning och 
ett alarm. Avkalka vid behov apparaten enligt anvisningarna 
i avsnitten Rengöringsprogram och Avkalkning.

Felsökning9
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• Apparaten värmer inte vattnet.

• Apparaten är utrustad med ett skydd mot överhettning. 
Se avsnittet Säkerhetsanvisningar för mer information.

• Apparaten har inte installerats korrekt på basplattan. Lyft upp 
apparaten från basplattan och sätt tillbaka den på basplattan.

• Vattnets temperatur känns mycket högre eller lägre än det borde.

• Kalkavlagringar kan orsaka en felaktig temperaturmätning och 
ett alarm. Avkalka vid behov apparaten enligt anvisningarna 
i avsnitten Rengöringsprogram och Avkalkning.

• Ångan som inandas smakar eller luktar plast.

• Plastpartiklar kan avge ånga under de första gångerna som 
apparaten används. Om problemet kvarstår ska du fylla 
apparaten med vatten upp till MIN-märkningen och tillsätta två 
teskedar bikarbonat i behållaren. Kör rengöringsprogrammet 
och häll bort vattnet efteråt. Skölj apparaten 2–3 gånger.

  Använd inte apparaten om den har fallit i golvet eller läcker, 
eller om nätsladden, stickkontakten (14) eller basplattan (15) 
har synliga skador.

  Använd inte apparaten om nätsladden (14) är skadad.







Använd inte apparaten  
i följande fall:

• om du har haft en kollapsad lunga 
(pneumothorax)

• om du nyligen har haft en sjukdom 
i eller skada på trumhinnan 
(tympaniskt membran)

• om du nyligen har genomgått 
en operation av ditt huvud, 
bröst eller buk.

Om du har någon outredd underliggande 
sjukdom, rekommenderar vi att du 
rådfrågar din läkare innan användning.

www.wello2.com
WellO2 Oy

e-post: info@wello2.com


