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Du har precis köpt Wellbox®[S], en apparat särskilt framtagen för hemmabruk, med vetenskapligt
bevisad effektivitet. Du kommer att ha stor glädje av din Wellbox®[S] om du följer instruktionerna
i manualen.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
MUNSTYCKEN:
Öppna apparaten med tryckknappen på
framsidan. Förvara de fyra munstyckena
på var sin plats. Varje plats är särskilt
markerad för ett visst munstycke.
ROLL(3)

ROLL(2)

ROLL(1)

LIFT[1]

LIFT[2]

INSTALLATION:
För in slangen med pilen

(i relief) uppåt som på bilden.

Välj sedan ett av munstyckena (LIFT eller ROLL) och fäst den så att de röda pilarna möts.

STRÖMFÖRSÖRJNING:
Först kopplar du hankontakten till baksidan på Wellbox®[S]. Sedan kopplar du eldosan till ett
vägguttag.

UPPSTART:
Efter att du har anslutit eldosan trycker du på knappen
för att slå på apparaten. Kontrollpanelen tänds.
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Den Wellbox®[S]-behandling du väljer i behandlingsmenyn visar alla inställningar:
• Styrka (Power)

anpassas efter känslan och hudkvaliteten.

• Sekvenser (Select) motsvarar antalet mikroaspirationer per sekund.
Kontinuerligt program

8 mikroaspirationer per sekund

4 mikroaspirationer per sekund

16 mikroaspirationer per sekund

• Behandlingstid (Time):
Piktogrammen
Munstycke ROLL et
och Munstycke LIFT visar om du kan använda ett
LIFT- eller ROLL-munstycke med den valda sekvensen (Select). Flärparna till LIFT behöver sekvenser
för att fungera.
• Behandlingar:
Sélectionnez la tête de soin (LIFT ou ROLL) à utiliser, puis réglez les paramètres d’utilisation
(puissance, séquentialité d’aspiration, durée du soin) en vous reportant à la carte de soins Wellbox®[S].
BEHANDLINGAR FÖR ANSIKTET
För djupare kontakt med vävnaderna, rör LIFT-munstycket längs streckade
linjer (flytta LIFT-munstycket framåt genom att lyfta det helt och placera det
på en ny punkt och stanna 2 till 3 sekunder på varje punkt) samtidigt som
du följer färdriktningen, som anges av den vita pilen.
De röda linjerna visar var flärparna ska placeras när munstycket flyttas.
De ska alltid vara vinkelräta mot rynkan.

BEHANDLING AV KROPPEN
De vita pilarna visar munstyckets färdriktning. Vid användning av munstycket
ROLL(3) byter du riktning på rullarna med hjälp av avtryckaren.

De röda linjerna visar var rullarna ska placeras när munstycket flyttas

Tryck på
för
att påbörja behandlingen. Du kan avbryta behandlingen när som helst och
återuppta den när du vill genom att trycka på
start
stop

start
stop

start
stop

FÖRVARING:

3
1
2

Så här stänger du din Wellbox®[S] efter användning:
1 – Koppla ROLL-munstycket (3) till slangen.
2 – Rulla in slangen i sin särskilda plats (två varv).
3 – Ställ sedan tillbaka ROLL-munstycket på sin särskilda plats bredvid
kontrollpanelen.

BEHANDLINGSRUTINER MED WELLBOX [S]
®

För att få ut maximalt av din Wellbox®[S] och nå de önskade skönhetsresultaten har vi skapat särskilda
behandlingsrutiner (ansikte och kropp) som är särskilt utformade av LPG®-utbildningstjänsten.
Du hittar alla behandlingar på dina sidor på www.wellbox.com samt i form av videor på Youtube
Wellbox by LPG® :
https://www.youtube.com/channel/UC7gKtLhOKS308kzvrYQwvXQ
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Ta dig även tid att aktivera
garantin direkt på webben:
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 ör att minska miljöpåverkan och samtidigt hålla en hög säkerhetsnivå och göra apparaten enkel av
F
använda hittar du en komplett bruksanvisning i elektroniskt format på www.wellbox.se.
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http://www.wellbox.se
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KONTRAINDIKATIONER
Wellbox®[S] kan användas på alla friska yttre kroppsdelar med undantag av ögonen, öronen,
röstspringan och genitalierna. Apparaten får inte användas på slemhinnor, bröstvårtor, ryggrad
eller på misstänkta skönhetsfläckar utan läkares inrådan.
Använd inte Wellbox®[S] i följande fall:
•
•
•
•
•
•

Epilepsi
Problem med blodkoaguleringen
Hjärtproblem
Smärta eller rodnader
Stickningar i armar och ben
Om du är gravid ska du inte använda
apparaten på magen eller på nederdelen
av ryggen. Vissa sjukdomar kan kräva att du
rådfrågar läkare
• Veninflammation, åderbråck eller om du fått
en venbehandling för mindre än två månader
sedan

• F
 eber, infektion, inflammation, akut
hudsjukdom, öppna sår, nya ärr eller allvarlig
och/eller progressiv sjukdom.
• Vid långvarig användning av läkemedel
(antiinflammatoriska och blodförtunnande
läkemedel, antibiotika och antihistamin).
• Wellbox®[S] får inte användas på svullna
områden eller områden med ytliga och spruckna blodkärl (”couperose”).

Avbryt behandlingen vid oförklarlig smärta i vaderna. Om du får bieffekter av Wellbox®behandlingarna under eller efter användningen, kontakta din läkare och LPG®:s kundtjänst.
Om du är gravid ska du inte använda apparaten på magen eller på nederdelen av ryggen. Vissa
sjukdomar kan kräva att du rådfrågar läkare.
Rådfråga din läkare om du är osäker på om du kan använda Wellbox®[S] på grund av din hälsa.

VIKTIGA
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VKontrollera att nätspänningen är inom det intervall som anges på apparatens nätaggregat (100240 VAC). Apparaten ska anslutas till ett vägguttag som uppfyller gällande elstandarder. Undvik att
ansluta din Wellbox®[S] till ett grenuttag. Koppla ur Wellbox®[S] nätaggregat efter varje användning
eller före rengöring.
Använd inte Wellbox®[S] i badet eller duschen. Ställ inte Wellbox®[S] på en fuktig eller ostadig yta
och inte heller nära ett badkar, en dusch eller ett tvättställ. Använd Wellbox®[S] i en torr omgivning.
Undvik helt att exponera Wellbox®[S] för vattenstänk. Rör inte apparaten om den hamnat i vatten.
Koppla omedelbart ur den. Skölj inte slangen med vatten. Använd inte Wellbox®[S] utomhus.
Tappa inte eller för inte in saker i apparatens öppningar. Sug inte upp några fasta eller flytande
ämnen med Wellbox®[S].

VARNING: För att minska riskerna för brännskador,
eldsvåda, elstötar eller kroppsskador:
Använd inte apparaten under ett täcke eller liknande. Det kan skapa
för mycket värme och orsaka eldsvåda, elstöt eller personskada.
Använd aldrig apparaten om en kabel eller anslutning är skadad,
inte fungerar normalt, har ramlat eller skadats, eller hamnat i vatten.
Kontakta LPG®:s kundtjänst i sådana fall.
Bär eller flytta inte apparaten genom att hålla i locket, kablarna
eller slangen eller att använda dessa som lyfthandtag. Tappa inte
Wellbox®[S]. Utsätt inte apparaten för skakningar eller stötar.
Använd inte Wellbox®[S] utan att i förväg ha kopplat slangen till
munstyckena. Håll kablarna och slangen borta från värmekällor.
Använd inte apparaten när den omgivande temperaturen är högre
än 40 °C.
Använd inte apparaten samtidigt som aerosolprodukter (sprayer)
eller när syrgas tillförs.
Apparaten ska inte lämnas obevakad när den är ansluten.För att
stänga av apparaten trycker du på pressknappen on/off och kopplar
sedan ur AC/DC-dosan från eluttaget.
Apparaten ska inte öppnas eller tas isär.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Använd inte Wellbox®[S] på barn under sju år. Låt inte barn under 11 år använda Wellbox®[S]
ensamma. Tänk på att minska styrkan när ett barn behandlas.
Det är viktigt att noga övervaka när apparaten används av eller på barn och personer med
funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer.
Denna apparat kan användas av barn som är 11 år eller äldre och av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de använder
den under övervakning eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och
förstår farorna med användningen.
Låt inte barn leka med apparaten.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
Att använda Wellbox®[S] får aldrig göra ont eller lämna några märken. Eventuella rodnader ska
inte vara i mer än några sekunder och inte lämna några märken.
Använd aldrig Wellbox®[S] utan skyddsfiltret.
Använd endast apparaten enligt bruksanvisningen. Använd endast munstycken och tillbehör som
levererats av företaget LPG®.
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
Använd inga rengöringsmedel, lösningsmedel, kemikalier eller svampar med slipeffekt för att
rengöra Wellbox®[S]. Använd våtservetterna som medföljer apparaten eller våtservetter med
bakterie- och svampdödande medel.
Använd aldrig Wellbox®[S] på smycken eller piercingar.
Använd inte apparaten på en höjd över 2 500 m.
Det rekommenderas att låta apparaten vila i 30 minuter mellan två behandlingar på 30 minuter
när den används i en rumstemperatur över 25 °C. Att regelbundet använda Wellbox®[S] är bra
för ditt välmående. Det rekommenderas att inte göra för långa uppehåll mellan behandlingarna.
Om du inte följer bruksanvisningen och rekommendationerna kanske du inte uppnår det önskade
resultatet. Använd inte Wellbox®[S] längre än den rekommenderade tiden.
Resultatet kan variera beroende på din ålder, din livsstil (träning, kost mm.) och din kroppsbyggnad.
Varning: Det är strikt förbjudet att göra ändringar i apparaten utan tillstånd från LPG®.
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