
 

Equinics – Overdrevsvej 9 – Undløse – 4340 Tølløse – DK – www.equinics.eu – kundeservice@equinics.eu 

 
 

Equilibrium Massage Pad Brugerguide 

 

1. Det er altid en god ide at have en hjælper med, den første gang du 

introducerer hesten til dens nye Massage Pad. Det kan give hesten lidt mere 

tryghed, når den skal lære noget nyt. 

2. Læg padden forsigtig på hestens ryg, hvor den forreste kant ligger ved 

manken. 

3. Vent med at fastgøre stropperne, indtil du er sikker på at hesten er tryg ved 

massagepadden. Tænd padden i det laveste program ’Low’ ved at trykke på 

On/Off knappen. 

4. Når du er sikker på, at hesten er tryg ved massagen og lyden, kan du 

fastgøre stropperne. Juster dem så de ligger til. Brystgjorden lukkes først, 

og derefter de 2 krydsgjorde under maven (3 ved XL-Pad). 

5. Du kan vælge 3 programmer til massage: 

Low – til cooling down efter arbejde 

Medium – til at varme musklerne op før arbejde 

High – for et hjælpe med at lindre rygproblemer 

6. Et program varer 30 minutter, og i programmet veksles der automatisk 

mellem forskellige typer massage. Efter 30 minutter slukkes 

massagepadden automatisk. 

7. Du kan vælge at slukke for programmet undervejs ved at trykke på On/Off 

knappen. Hesten vil stadig have fordel fra massagen, selvom du ikke kan nå 

hele 30-minutters programmet. 

8. Hold hesten altid under opsyn, og sørg for at hesten er forsvarligt og sikkert 

bundet under brug af massagepadden. 

9. Opbevar din massagepad tør og (stue)varm. Vask ikke padden, og undgå at 

den, batteriet og/eller kontrolboksen bliver fugtige. Kobler du batteriet fra 

efter hver brug, så forlænger batteriets levetid.  

 

 
Equilibrium Batteri og oplader 

 

• Brug altid den originale oplader.  

• En fuld opladning kan tage op til 16 timer. Et fuldt opladet batteri kan klare op 

til ca 12 massageprogrammer. Husk dog at batteriet bliver dårligere over tid 

og du kan opleve du skal oplade den hyppigere. 

• Bruger du ikke massagepad i et stykke tid, læg den så væk med et fuldt 

opladet batteri, det forlænger levetiden. 

• Der kan (til)købes (reserve) batterier og ladere. 

• Batteriet bevares bedst tørt og ved stuetemperatur. Kulde kan have effekt 

på batteriets evne. 

 

Obs. Equilibrium byder 2 års produktgaranti. Husk at gemme din kvittering. 


