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MiniWell
- Massagekudde med Infravärme

Miniwell är en praktisk massagekudde som är
utmärkt att använda för kraftfull och effektiv
massage på de flesta kroppsdelar. Miniwells fyra
ergonomiskt utformade massagehuvuden ger
kraftfull massage samtidigt som infravärmen
värmer och mjukar upp musklerna och löser
djupt liggande muskelspänningar.
Regelbunden massage med Miniwell aktiverar
blodcirkulationen och därmed muskelns ämnes-
omsättning vilket i sin tur motverkar stelhet,
ömhet, smärta och spänningsvärk.
Miniwells fyra massagehuvuden masserar i
cirkelrörelser i två riktningar, vilket tillsammans
med infravärme ger en skön massage av
exempelvis nacke, skuldror, rygg, svank, lår,
vader och fötter.

Användning 
Vid massage av axlar, rygg och svank är det enklast
att sitta i en fåtölj eller soffa. Börja uppe vid axlarna
och för att komma åt nästa parti, böj ryggen lite
framåt och låt Miniwell successivt glida neråt i takt
med att ni önskar massera ett nytt parti av ryggen.
För att massera fötterna lägger du Miniwell på
golvet framför dig samtidigt som du sitter kvar i
soffan. Nacke och övre delen av skuldrorna samt
lår och vader får effektivast massage om du ligger
i en säng med Miniwell under dig.

• Använd inte Miniwell längre än 30 minuter på
kroppen.
• Efter avslutad massage vänta i cirka 2 timmar
innan ny användning.
• Vi rekommenderar att i början använda Miniwell
max 3-5 minuter på varje kroppsdel för att vänja
kroppen vid massage.
• Undvik massage direkt på ryggraden.
• Ligg, sitt eller stå inte på Miniwell.
• Massagekudden ska inte användas vid ryggskada
eller om du nyligen är opererad, rådfråga din läkare
om du är osäker.
 

Säkerhetsföreskrifter
Miniwell har godkänd CE-märkning och lever upp
till gällande regler för teknik och säkerhetskrav.
Med anledning av dessa säkerhetsaspekter bör du
vara uppmärksam på följande: 

• Koppla ifrån Miniwell från dess adapter när den
inte används 
• Ryck inte i sladden för att dra ut adaptern ur
väggkontakten. 
• Använd endast godkända eluttag. 
• Underhåll Miniwell endast med en mjuk handduk
eller med ett milt rengöringsmedel. 
• Använd aldrig lösningsmedel. 
• Om Miniwell går sönder, vänligen laga den inte
själv. Kontakta din återförsäljare. 
• Använd inte Miniwell i fuktiga utrymmen ex
badrummet etc. 
• Känner du smärta, upphör omedelbart med
massagen. 
• Använd inte MiniWell under bilkörning 

Garanti 
Under förutsättning att Miniwell inte utsätts för
åverkan och skötselråden följs lämnas 2 års garanti
på motor. OBS tänk på att spara orderbekräftelsen
som du fick via e-post när du beställde Miniwell då
den gäller som kvitto för ditt köp.

Mått: 33 x 19 x 11 cm
Vikt 1,3 kg
Input: AC 100-240 V~50 Hz
Output: DC 12 V, 1600 mA
Effekt 19,2 W


