Smärtlindrande värmebälte
GoDocs värmebälte lindrar smärta i rygg och höft.
•

Skön värme som lindrar smärta i rygg och höft

•

Mjukar upp muskler i korsryggen

•

Kan användas överallt – stående, sittande eller liggande

•

Ansluts till en datorladdare

•

Håller värmen länge utan ström

•

Tunn, mjuk och smidig

Skön smärtlindrande värme
GoDocs värmebälte ger avslappnande och
smärtlindrande värme till korsryggen och höften.
Få saker upplevs så skönt och lindrar smärta så
effektivt som värme. GoDocs värmebälte bygger på
avancerad rymdteknologi för att hålla dig varm
hela dagen.
Bältet är mjukt och smidigt, och fästs enkelt runt
livet med ett brett kardborreband. Den mjuka
gelen sprider värmen skönt över ryggen.
Den ansluts till en vanlig datorladdare när du sitter
ner. Du kopplar enkelt ur den när du reser dig och
den håller värmen i upp till 30 minuter. Den återfår
snabbt sin värme igen när den åter kopplas in.
En unik värmeteknologi
GoDocs värmebälte använder en avancerad
värmeteknologi som även används i rymden. Den
unika värmaren reglerar sig själv så att du alltid får
samma temperatur. Den mjuka gelen sprider ut
värmen skönt över ryggen.

Anslut till en datorladdare
Du ansluter värmebältet till en vanlig datorladdare
när du sitter ner. Bältet blir snabbt varmt. När du
reser dig kopplar du enkelt ur den. Den behåller
värmen I upp till en halvtimme. När du kopplar in
den igen återtar den snabbt sin ursprungliga
temperatur.
Datorladdaren skall ha en 2.5 mm DC kontakt,
12-18 V, minst 70 W. Det är en vanlig kontakt för
många datorer. Det finns adaptrar i t ex
datoraffärer eller hos Kjell&Co.
Vi rekommenderar t ex artikelnummer 44 449 hos
Kjell&Co.

Kontakta oss idag för beställning och information.
Mail: info@godoc.se
Tel: 072 711 3223
GoDoc AB • Box 23 • SE – 439 05 Åsa • Sweden
Tel: +46 72 711 3223 • Email: info@godoc.se • www.godoc.se

Säkerhetsföreskrifter

•

Ha alltid gelen mot kroppen och värmaren från kroppen

•

Får inte vikas eller rullas ihop

•

Anslut endast till spänning på 12 – 18 V

•

Får ej bli blöt

•

Lämna den ej obevakad med ström på

•

Håll den ifrån barn

•

Ta ut gelpåsen och värmaren om du vill tvätta bältet

•

Värm ej bältet i mikrovågsugn

Anslut till en datorladdare
Datorladdaren skall ha en 2.5 mm DC
kontakt, 12-18 V, minst 70 W. Det är en
vanlig kontakt för många datorer. Det
finns adaptrar i t ex datoraffärer eller
hos Kjell&Co.
Vi rekommenderar t ex artikelnummer
44 449 hos Kjell&Co.

Om du är osäker så kontakta oss för information.
Mail: info@godoc.se
Tel: 072 711 3223
GoDoc AB • Box 23 • SE – 439 05 Åsa • Sweden
Tel: +46 72 711 3223 • Email: info@godoc.se • www.godoc.se

