Tekniske data
48x37 cm
Dreampad Slim
HMI nr.: 100873
Varenr.: Dreampad Slim
60x45 cm
Dreampad Soft
HMI nr.: 100874
Varenr.: Dreampad Soft

Dreampad

Innovationsteknologi til bedring af hverdagsproblematikker
For lidt søvn eller for ringe søvnkvalitet er i dag årsag til
en række problemer i hverdagen for mange mennesker.
Nedsat koncentration, irritabilitet, humørsvingninger, et
svækket immunsystem og generel dårlig trivsel bliver en
følge af manglende eller dårlig søvn. Kroppen udløser
stresshormoner når den er i søvnunderskud, som igen gør
søvn vanskeligt – og et dårligt søvnmønster er sat i gang.
Bedre søvnkvalitet
En Dreampad er en hovedpude, der hjælper til bedre søvnkvalitet, ro og afslapning. Den er derfor god ved stress, angst,
depression, ADHD, PTSD, smerter og generelle søvnproblemer.
Intrasound Teknologi™
Dreampads har indbygget såkaldt ”Intrasound Teknologi”™
der gør, at brugeren har mulighed for at lytte til specialproduceret musik, som gennem vibrationer til kranieknoglerne føres til det indre øre – og kun kan høres af den,
som hviler sit hoved på puden. De blide toner bidrager til
ro, både mentalt og motorisk. En tilstand der er blevet
beskrevet som ren “massage til nervesystemet”.
Produktudvalg
Dreampads fås hos os i 2 varianter:

Variant

Størrelse

Dreampad Slim

48 x 37 cm

Dreampad Soft

60 x 45 cm

Anvendelse
Ved ibrugtagning installeres en app på en smartphone, tablet eller iPod. Via app’en vælges mellem 5 forskellige musikmuligheder og ønsket lydstyrke.
Dreampads anvendes i almindelige pudebetræk eller i
hygiejnebetræk.
Materiale og vask
Dreampads indeholder elektronisk udstyr og må derfor ikke
vaskes. Materialet er hypoallergent og giftffrit.

Tilbehør
Blue Tooth sæt
Dreampad Blue Tooth sæt

Pudebetræk Slim
Bomuldsbetræk
hygiejnebetræk
Pudebetræk Soft
Bomuldsbetræk
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Dreampad

Brugervejledning
Dreampad musik er udviklet specielt til en teknologi, kaldet
Intrasound Teknologi™, og består af frekvenser, som virker
afslappende og beroligende.
Download app før brug
Download Dreampad App i iTunes AppStore eller Google
Play. App’en har en indbygget timer, der kan indstilles til
automatisk at afbryde musikken. En alarm kan ligeledes indstilles til vækning med musik. Ved brug af indkøbt Dreampad Bluetooth sæt, må denne oplades før ibrugtagning og
herefter parres med smartphone, iPod eller tablet. Læs
yderligere herom i afsnittet omkring Bluetooth sæt.
Brug af Dreampad med App
Step 1

Download den tilhørende app Dreampad til
smartphone, iPod eller tablet.

Step 2

Tilslut smartphone, iPod eller tablet til det
stik, der findes i sidelommen på Dreampad.

Step 3

Vælg ønsket musik og styrke via App’en
Dreampad.

Step 4

Placer hovedet på Dreampad’en og slap af.

Vigtig information
Ved sygdom og sårbarhed anbefales det, at brugen af
Dreampad startes langsomt op således: Brug lav lydstyrke og korte sessioner af 10-20 minutter den første
uges tid. Efterfølgende kan man øge brugen med 15
minutter indtil man når op på 3 timer – eller op på det
omfang, man ønsker.
• Dreampads indeholder elektronisk udstyr og må ikke
vaskes. Anvend Dreampads i dynebetræk.
• Materialet er hypoallergent og giftffrit.
• Dreampad er ikke et medicinsk produkt og ikke omfattet af lovgivning herom.
• Der er 2 års garanti på produktet i DK, såfremt det behandles efter foreskrifterne. Ved evt. reklamation bedes købsfaktura dokumenteres.
• Må ikke anvendes til børn under 2 år. Lad ikke børn under 1 år være alene med Dreampad.

•

Ønsker man ikke sin smartphone, iPod eller tablet
direkte forbundet med puden, kan bluetooth sæt købes og
anvendes.
Brug af Dreampad med Bluetooth sæt
Step 1

Oplad Bluetooth.

Step 2

Sørg for at parre smartphone, iPod eller tablet med Bluetooth. Dette gøres således:
Tryk på multifunktionsknappen i 3 sekunder,
indtil der kommer blåt og rødt blink.
Søg efter Bluetooth på din smartphone, iPod
eller tablet og vælg ”MPOW”. Tænd Bluetooth inden du trykker på multifunktionsknappen i 3 sekunder. Oplad Bluetooth
dagligt.
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