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Brugsanvisning Equilibrium Massagehandske Hotspot  

 
Opladning 
En fuld opladning af batteriet kan tage op til 12 timer. Opladerindikatorlampen er rød, når den oplades. 
Den bliver grøn, når batteriet er fuldt opladet. 

 
Tilslutning af batteri 
Åbn bunden af massagehandsken ved hjælp af de røde faner. Sæt stikket i batteriet, og så er du klar til at gå 
i gang! 

 
Hotspot handsken holder til ca. 10 gange et 10 minutters varme- og massageprogram, fra et fuldt opladet 
batteri. For at forlænge batteriets levetid, er det bedst at afbryde forbindelsen når handsken ikke er i brug 
og at opbevare batteriet ved stuetemperatur.  

 
Vælge din indstilling 
For at vælge den ønskede massageindstilling, skal du trykke på den relevante knap en gang for lav, to gange 
for medium og tre gange for høj. Hvis du trykker for fjerde gang, slukker du Hotspot Massagehandsken. 

 
LOW – dette er bedst egnet til en afslappende massage: 

• Efter træning 

• På en hviledag   

• For en følsom hest 

• Når du introducerer Hotspot handsken for første gang. 

 
MEDIUM – dette er bedst egnet til generel vedligeholdelse og daglig brug: 

• For opvarmning før træning  

• Generel vedligeholdelsesmassage   

 
HØJ – dette er bedst egnet: 

• Til heste, der foretrækker en mere intens massage 

• Til heste med tykkere pels 

• Til heste, der er lidt overvægtige 

  
Brug af Varmefunktionen  
Du kan tænde/slukke for varmen ved blot at trykke på knappen én gang. 

 
Brug af varme vil bruge mere energi fra batteriet end massage. Når batteriet ikke længere har strøm nok til 
at kunne varme, blinker og slukker alle ikoner på kontrolpanelet. Du vil stadig være i stand til at bruge 
massage i et stykke tid efter dette sker. Hvis du vil bruge varme igen, skal du først oplade batteriet helt. 
 
Forsigtig! Må ikke anvendes på følgende (for mennesker og heste): 

• Åbne sår, nye skader eller ny hævelse (i de første 48 timer). 

• Hvor der er mistanke om infektion eller ondartede tumorer. 

• Ved brandsår eller dyb venetrombose. 

• Over maven, hvis ifolet/gravid. 

• Ved kredsløbsproblemer, der forårsager overfølsomhed over for varme. 

• Ved blødninger, blå mærker eller hæmatomer. 

• På benede områder. 

 
Påfør ikke mere end 2 efterfølgende cyklusser af varmeterapi på ét sted. 
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