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Gebruikshandleiding Equilibrium Massagehandschoen Hotspot 
 
Opladen en batterij 
Het volledig opladen van de batterij kan tot 12 uur duren. Het lampje van de laderindicator is rood wanneer 
er wordt opgeladen. Het lampje wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen. 

 
De Hotspot Massagehandschoen kan ongeveer 10 x een sessie van 10 minuten warmte - en massagetherpie 
geven, bij een volledig opgeladen batterij (op basis van het hoogste massage-niveau). Verleng de 
levensduur van de batterij, door de verbinding los te koppelen wanneer je de handschoen niet gebruikt. 
 
Open de onderkant van de massagehandschoen, mbv de rode lipjes. Sluit de batterij aan en je bent klaar 
om te beginnen! 
 
Kies je optie! 
Om de gewenste massageoptie te kiezen, druk je eenmaal voor laag, twee keer voor medium en drie keer 
voor het hoogste massageniveau. Druk je een vierde keer, schakel je de Hotspot Massagehandschoen uit. 

 
LOW - dit is het meest geschikt voor een ontspannende massage: 

• Na de training 

• Op een rustdag 

• Voor een gevoelig paard 

• Wanneer je de Hotspot Massagehandschoen inroduceert. 

 
MEDIUM - dit is het meest geschikt als onderhoudsprogramma en dagelijks gebruik: 

• Voor warming-up voor de training 

• Algemene onderhoudsmassage 

 
HIGH - dit is het meest geschikt: 

• Voor paarden die de voorkeur geven aan een intensere massage 

• Voor paarden met dikkere vacht 

• Voor paarden met licht overgewicht 

  
De warmtefunctie gebruiken 

 
De warmtefunctie kan je in- en uitschakelen door één keer op de betreffende knop te drukken. 

 
Het gebruik van de warmtefunctie verbruikt meer energie van de batterij dan massage. Wanneer de 
batterij niet meer voldoende stroom heeft om te  verwarmen, knipperen alle knopjes op het 
bedieningspaneel en wordt de warmtefunctie uitgeschakeld. Daarna kun je nog een tijdje gebruik maken 
van de massagefunctie. Laadt de batterij volledig op om opnieuw de warmtefunctie te kunnen gebruiken. 
 
Let op! Gebruik de Hotspot niet (voor mens en paard): 

• Op open wonden, nieuwe verwondingen of nieuwe zwelling (in de eerste 48 uur). 

• Wanneer infectie of kwaadaardige tumoren worden vermoed. 

• In geval van brandwonden of diepe veneuze trombose. 

• Op de buik wanneer drachtig/zwanger. 

• Bij aandoeningen die overgevoeligheid voor warmte veroorzaken. 

• Bij bloedingen, kneuzingen of hematoom. 
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• Op benige gebieden. 

• Meer dan 2 achtereenvolgende warmtebehandelingen op één plaats. 

 

 


