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Gebruiksaanwijzing Mounty Warm-Up
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw Mounty Warm-Up Massage
dekje gebruikt!
Geachte klant,
Wij danken u voor de aanschaf van de innovatieve massageset dat de rug van uw
paard ontspant en versterkt voor het trainen.
Geen soepele rug zonder ontspannen en goed ontwikkelde spieren!

Korte gebruiksinstructies onder de kleppen van de zakken aan de weerszijden van
het dekje.
Notitie
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1.1 Functies
De Warm-Up
Terwijl u uw paard aan het borstelen bent, worden de rugspieren losgemaakt en opgewarmd
voordat het paard de stal verlaat.
Een volbrachte opwarmfase voorkomt dat het paard zich gaat opspannen op het moment dat
de ruiter opstijgt. Alleen de spieren die goed doorbloed zijn zullen soepel en responsief zijn.
De Warm-Up levert alle voordelen die samenhangen met de klassieke vormen van massage.
De massage begint bij de trapezius spier/schoft en gaat dan verder langs de lange
spier (latissimus doris spier) van de rug. Allereerst krijgt het paard een geruststellende
strelende/druk massage, daarna is er een ontspanningsfase, gevolgd door een
diep-pulserende massage die de bloedstroom doet toenemen diep in de rugspieren van het
paard.
Deze stimulatie van de spieren wordt afgerond met een ontspanningsfase, waarna een
nieuwe massage cyclus begint. Zoals duidelijk aangetoond door middel van uitgebreide
testen, blijkt dat deze afwisseling tussen de verschillende soorten massage zorgen voor
positieve synergetische effecten: de strelende/druk massage ontspant de spieren op een
zodanige wijze dat de daaropvolgende diep pulserende massage beduidend diepere lagen
van het weefsel bereikt.
De ontspanning en stimulatie van de rugspieren verbeterd de doorbloeding. Dit verhoogt de
hoeveelheid zuurstof in de spieren van het paard, hierdoor helpt dit bij het verwijderen van
metabolische afvalproducten. Een adequate toevoer van zuurstof is essentieel voor de
regeneratie van spierweefsel en voor het vergroten van de spiermassa van het paard.
Een extra massage na de trainingssessie is ook zeer aan te bevelen.
Na een pauze in de training ( bijv. wegens een blessure), zal de Warm-Up uw paard helpen
de spierkracht te herwinnen zonder stress.
Het hart van de Warm-Up is een robuust en uitvoerig geteste elektronische besturing die is
ontwikkeld onder leiding van gekwalificeerde dierenartsen.
De netonafhankelijke werking van de besturing kan tot 3 uur per keer worden verschaft door
middel van een oplaadbare 12V accu. De meegeleverde lader zal de accu opladen in slechts
één uur. Internationale adapters zijn verkrijgbaar als optionele accessoires. Als alternatief
kan de Warm-Up veilig worden gebruikt voor een langere tijd als de laadkabel rechtstreeks
op de besturing is aangesloten en vervolgens op de stroombron. Ook is een voedingskabel
die op de sigarettenaansteker van de auto kan worden aangesloten beschikbaar.
Door deze nuttige accessoires kunt u de Warm-Up ook op wedstrijden en paardenshows
gebruiken.
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1.2 Onderdelen
De Warm-Up wordt geleverd in een universele maat, compleet met verstelbare
buikriem en afneembare frontriem.

Massage kussens met luchtaansluitingen.
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Besturing met aansluitingen.

Accu met aansluitingen.

Oplader met kabel.
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1.3 Hoe te gebruiken
Het gebruik van de Warm-Up is erg gemakkelijk.

Voordat u de Warm-Up voor de eerste keer gebruikt, zorg ervoor dat de
accu drie uur aan de lader heeft gezeten en dat het groene lampje uitgaat.
Notitie

Zo bevestigd u de Warm-Up op het paard:
1. Plaats de Warm-Up op de rug van het paard zoals een normaal zadeldek.
2. Duw de banden aan de ene zijde van de buikriem door de bijbehorende clips aan de andere
kant van de buikriem.
3. Haal de buikriem dusdanig aan om te voorkomen dat het gaat glijden. Hetzelfde geldt voor de
voorste band, die is bevestigd aan beide zijden.
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4. Dit zijn de drie massage intensiteit niveaus.
Kies het gewenste intensiteitsniveau door de schakelaar aan de onderzijde van de besturing
(onder de klep aan de voorzijde van de Warm-Up aan de linkerkant):
1. Schakel naar meest rechtse positie
2. Schakel naar midden positie
3. Schakel maar meest linkse positie

- sterk
- normaal
- licht

5. Het systeem wordt in / uitgeschakeld door de voedingskabel in / uit te pluggen. Schakel de
Warm-Up in door de stekker van de stroomkabel in de aansluiting van de besturing te
plaatsen.
Om na gebruik het systeem uit te schakelen, kunt u de stekker uit de besturing verwijderen.
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1.4 Massage
Om het paard op zijn gemakt te stellen, start de Warm-Up met een
kalmerende streling/druk-massage van voor naar achteren van ongeveer 30 seconden.
Na een ontspanningsfase van 10 seconden, levert de Warm-Up een diepe pulserende
massage om de doorbloeding van de spieren te verhogen. Deze massage is ook van voor
naar achter en duurt 25 seconden. Het wordt wederom gevolgd door een ontspanningsfase
van 10 seconden, waarna de gehele massagecyclus herhaald wordt.
Zie ook ’’1.1 Functies’’ op pagina 4.
Het systeem schakelt zichzelf automatisch uit na 20 minuten.

Attentie

Vergeet niet om de voedingskabel los te koppelen van de besturing na elke
behandeling.
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1.5 Toelichting op het gebruik van de Warm-Up
Stroom toevoer
Accu
Elektriciteit voor ca. 2 uur aan continu werking wordt verschaft door een onderhoudsvrije 12
V lood-zuur accu met een capaciteit van 1,2 Ah.
NOTITIE: Omdat de accu zichzelf langzaam ontlaad, zelfs wanneer deze niet in gebruik is,
moet de accu regelmatig worden opgeladen, zelfs als het is opgeslagen voor langere tijd.
Het opladen van de accu
Het accusysteem wordt geleverd met een oplader. Sluit de accukabel aan de lader en steek
de lader in een 110/220 V (AC) stopcontact. Tijdens het opladen zal het groene lampje
branden, zodra de accu volledig is opgeladen, gaat het lampje automatisch uit.
Nadat het opladen succesvol is verlopen kan de oplader worden losgekoppeld van het
stopcontact en de accu.
Internationale adapters zijn verkrijgbaar als optionele accessoires.
Het systeem kan veilig en continu worden gebruikt als de oplaadkabel rechtstreeks
verbonden is met de Warm-Up.

Let op de veiligheid van uw paard tijdens het gebruik van de warm up als
het aangesloten is aan de voedingskabel.
Attentie

Het gebruik van de Warm-Up op verschillende locaties
Als je onderweg bent zal de accu stroom leveren voor maximaal 3 uur continu gebruik.
Een voedingskabel die op de sigarettenaansteker van de auto kan worden aangesloten kan
worden geleverd als een optionele accessoire. Deze kabel is rechtstreeks aangesloten op de
besturing – zoals beschreven bij punt 5 op pagina 8.
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Reiniging / Onderhoud
De Warm-Up vergt geen onderhoud.
Uitneembare voering
De uitneembare voering kan gemakkelijk worden verwijderd uit het bovenste deel door een
ritssluiting. Het binnenste deel is eenvoudig te reinigen in de wasmachine op 30°.
Bovenste/Top deel
Modder en vuil kan eenvoudig worden verwijderd van het slijtvaste nylon systeem met een
borstel en water. Bij sterke vervuiling kan het worden gewassen in een wasmachine op 30°.
Het enige wat u hoeft te doen is het loskoppelen van de besturing, oplaadbare accu en de
massage kussens..
Het losmaken en weer aansluiten van de systeemcomponenten kost een mum van tijd met
dank aan de snelle draai connectoren in het Warm-Up systeem.
Stroom en luchtaansluitingen.

Het is essentieel dat je de besturing, accu en massage pads voor het wassen
verwijderd.
Notitie
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1.6 Technische data
Accu:
Werkzame spanning::

12 Volt DC

Accu capaciteit::

1,2 Ah

Oplader:
Ingang:

100/240 V AC

Uitgang:
Negatieve pool (-):
Positieve pool (+):

14,4 V DC
zwart
rood

Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers van elektrische en elektronische
apparatuur (particulieren).
De ontwikkeling en de productie van het product dat u hebt aangeschaft maakt gebruik van hoge kwaliteit
materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
De WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) symbool op producten en/o begeleidende
documenten betekent dat de elektrische en elektronische producten in kwestie niet mogen worden
weggegooid samen met het normaal huishoudelijk afval wanneer ze het einde van hun levensduur hebben
bereikt.
Voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling, kunt u deze producten inleveren bij de aangewezen
inzamelpunten en worden niet in rekening gebracht.
Gebruikte accu’s kunnen op deze manier afgevoerd worden of naar ons worden terug gezonden.
Het correct rangschikken van elektrische en elektronische producten helpt het redden van waardevolle
bronnen en voorkomt negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu.
Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over uw dichtstbijzijnde aangewezen
inzamelpunt.

Mounty BV behoudt zich het recht voor om de specificatie te veranderen zonder
voorafgaande kennisgeving.
November 2012
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1.7 Accessoires en onderdelen
Onderdeel

Artikel nr

Warm-Up massage dekje, in
universele maat geleverd,
compleet met draagtas
Met buikriem, front riem, accu
en oplader

19 00 10

Uitneembare voering

19 00 14

Besturing

19 00 11

Massage kussens met
slangen en tas

19 00 12

Frontriem

19 00 13

Sigarettenaansteker kabel

30 00 26

Accu
Oplaadbare lood accu, 12 V 1.2 Ah

30 00 20

Oplader
Voor accu met adapter voor
Duitsland

30 00 22

Netto prijs in € excl
BTW

Bruto prijs in € incl
BTW

30 00 28
Adapter voor de Oplader
Voor Amerika, Europa en
Australië
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