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Pak 
indholdet ud

Det tager ca. 5 timer at oplade 
batteriet fuldt ud.

Har du læst brugsanvisningen og set 
videoen på restorethefloor.com?

Giver dit undertøj frit udsyn til ballerne?

Læg begge 
støttebandager på en 
flad overflade.

Sådan klargør du støttebandager

Vælg gelpudernes 
position (enten A eller B).

Hoftemål Størrelse A eller B

86,3-97,5cm (34-38,4”)
97,6-107,7cm (38,5-42,4”)

107,9-116,6cm (42,5-45,9”)
116,8-121,7cm (46-47,9”)

121,9-124,6cm (48-49”)
124,7-127cm (49-50”)

Fjern gelpudernes beskyttelsesfolie 
fra siden med gittermønster.

Anbring 4 gelpuder på hver støttebandage 
ved at trykke dem fast på plads.

Fjern beskyttelsesfolien fra den 
sorte side. Folien skal bruges 
senere og må ikke smides væk.

Tag højre støttebandage på

Kom fingerspidserne på din 
højre hånd ind i slidsen fra 
ydersiden. Anbring din 
venstre pegefinger i det lille 
hul som vist. Løft støttebandagen 
med gelpuderne vendt ind mod 
din krop.

Før fingerspidserne 
på din højre 
hånd ned til 
punktet lige 
under ballen, 
og tryk 
støttebandagen 
fast på din hud.

Nu vikler du 
støtteban-
dagen rundt 
om dit ben 
og fører din 
venstre 
pegefinger 
opad mod 
bikinilinjen...

...herefter vikler 
du remmen rundt 
om indersiden 
af dit ben og 
bagsiden af 
dit lår...

...og lukker 
støttebandagen godt.

Tag venstre støttebandage på

Løft den venstre støttebandage 
ved at komme fingerspidserne 
på din venstre hånd ind i slidsen. 
Anbring din højre pegefinger i det 
lille hul som vist. Løft støttebandagen 
med gelpuderne vendt ind mod 
din krop. Anbring nu støttebandagen 
som beskrevet i trin 11 a-e.

Hvis dine 
støttebandager 
er anbragt 
korrekt, sidder 
de som 
vist her.

Inden du anvender Innovo
Slut den røde ende 
af ledningen til den 
røde stift på 
støttebandagen og 
den blå ende til den 
blå stift.

Slut ledningen til 
betjeningsenheden. 
Det kan være nødvendigt 
at skubbe skydeknapperne 
til side.

Vælg, om du vil gennemføre 
modulet i stående, 
tilbagelænet eller liggende 
stilling. Læs brugsanvisningen 
for flere oplysninger.

Knæene 
skal 
være 
bøjet

Sådan bruger du betjeningsenheden

Når du har indtaget den 
ønskede stilling, tænder 
du for betjeningsenheden 
ved at trykke på 
power-knappen.

Tryk på + 
knappen for at 
øge intensiteten.

Start med at øge intensiteten til 30-40 for at vænne dig til 
fornemmelsen af sammentrækningerne i bækkenbunden, Når 
sammentrækningerne i bækkenbunden begynder, mærker 
du det ved, at fornemmelsen flytter sig fra ballemusklerne 
og lidt fremad. Du kan nu både mærke stimuleringen 
i bagdelen og mellem benene. Du bør kun føle svag eller 
ingen aktivitet foran og på siden af dine ben. Når du har vænnet 
dig til fornemmelsen, skal du stille og roligt 
øge intensitetsniveauet, så du med tiden 
når det optimale niveau på 70 - 75.

Bækkenbunds-
musklerne støtter 
blæren, livmoderen 
og endetarmen

Under og efter dit behandlingsmodul

Du kan bruge nøgleremmen under 
behandlingen, der er normeret 
til 30 minutter.

Tryk og hold 
on/off-knappen 
inde i 2 sekunder 
for at slukke 
betjenings-
enheden 
efter endt 
behand-
ling.

Herefter kobler du 
ledningerne fra 
betjeningsenheden 
og støttebandagerne. 
Fjern støttebandagerne 
ved at åbne dem og 
langsomt trække dem 
af kroppen. Lad 
gelpuderne blive 
siddende på 
støttebandagerne.

Læg begge 
støttebandager 
fladt ned, og kom 
beskyttelsesfolien på igen.

Fold støttebandagerne 
på langs, så gelpuderne 
ikke bøjes under 
opbevaringen.

Vigtigt: Start med at sikre dig, at begge stikforbindelser 
er trykket fast og sikkert på plads.

Inden du starter


