
Tillykke med din nye EQUILIGHT LED Therapy Light. Vi håber du får meget glæde af produktet.  

 

EQUILIGHT LED Therapy Light kan anvendes både til mennesker og dyr. Virker mod muskel- og ledsmerter, øger blodcirkulationen og cellernes ATP mm. 

INDHOLD: 

Produktet består af: 

1 red light therapy pad, 1 strømforsyning, 1 adaptor, 2 strækbare stropper, 1 powerbank, 
1 forbindelseskabel, 1 ladekabel til powerbank, 1 brugermanual. 

 

SPECIFIKATION: 

EQUILIGHT LED Therapy Light består af 120 stk. 600nm LED lys og 120 stk. 850 nm LED lys. EQUILIGHT LED Therapy Light udsender synligt rødt lys i spektret 600 nm og 
infrarødt lys i spektret 800 nm. Det synlige røde lys indvirker på cellerne i de øvre lag under huden, mens det infrarøde lys, der er usynligt for det menneskelige øje, 
indvirker på det dybereliggende væv.  

BRUGERVEJLEDNING: 

1. Sæt strøm til pad’en, enten fra stikkontakt eller ved brug af den medfølgende powerbank og forbindelseskabel. Powerbanken placeres under brug i lommen, 
der er påsyet pad’en. 

2. Pad’en placeres direkte på huden, der skal være tør og ren. LED lysene vendes ind mod huden. 
3. Tryk på knappen én gang, så det grønne lys på knappen tænder. Tryk herefter én gang og alle LED lys tænder (både de synlige røde lys og de infrarøde lys), 

tryk igen og kun de røde lys tænder mens de infrarøde lys er slukket, tryk igen og de infrarøde lys tænder mens det røde lys slukker, tryk igen og alle led lys 
slukker. 

4. Når knappen lyser grøn, hold den da nede i mere end 3 sekunder, hvorved knappen skifter til blå indikator. Tryk herefter én gang på knappen og alle LED lys 
pulserer. Tryk igen og kun de røde LED lys pulserer, tryk igen og kun de infrarøde lys pulserer. Tryk igen og alle LED lys slukker. 

5. EQUILIGHT LED Therapy Light kan benyttes 1 -2 gange dagligt efter behov og optil max 20 min pr. gang. Normal behandlingstid er 5 min. pr. gang. Pad’en 
slukker automatisk efter 20 min., så behandlingen ikke overgøres og pad’en ikke overopheder. Pad’en SKAL afkøle efter 20 min., ellers kan kobbertrådene 
knække og garantien bortfalder. 

6. De medfølgende elastiske stropper anvendes til at fastgøre pad’en på det pågældende område. Fikser ikke pad’en for stramt, da koppertrådene så kan 
knække. Fastgør så den ligger til kroppen og hold øje med, at den ikke glider ned, så hesten / hunden risikerer at træde på den. 

7. Efter brug: tag stik ud af stikkontakt eller afkobl powerbanken. Opbevar pad’en tørt og i beskyttende æske / taske. Den medfølgende powerbank bør ikke 
opbevares igennem længere tid under 15°C, da det nedsætter powerbankens ydeevne.  

 

VIGTIG INFORMATION: 

Man bør undgå at kigge direkte i LED lysene, når pad’en er tændt.  

Pad’en må IKKE anvendes på gravide og børn. 

Pad’en må IKKE anvendes på dyr uden opsyn, mens behandlingen står på. 

Pad’en kan bøjes på langs eller på tværs f.eks. rundt om en arm eller et ben. Pad’en må IKKE foldes skarp som man gør med et stykke papir, da det kan skade de 
elektriske forbindelser i pad’en. Garantien bortfalder hvis pad’en foldes skarpt. 

Pad’en er ikke vandtæt. Den kan rengøres forsigtigt med fnugrulle. Den er IKKE vandresistent. Pad’en må under ingen omstændigheder kommes i vaskemaskinen. 
Garantien bortfalder, hvis pad’en udsættes for vand, da de elektriske kredsløb kan tage skade. 

Behandl i øvrigt pad’en med forsigtighed. Undgå at vride den som en karklud, da det ødelægger de elektriske tråde i pad’en. Undgå at udsætte led dioderne for pres, 
f.eks. ved at stille noget tung ovenpå pad’en. Det kan ødelægge LED dioderne. Hesten må IKKE træde på pad’en, Hunden må IKKE bide i pad’en. 

Garantien bortfalder ved forkert brug af pad’en. 
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