
CADDY
60W MULTI
Manual

LumenLight Horse | Kirstinehøj 57 | DK2770 Kastrup



1 stk. Infrarød LED pad 400mm x 400mm x 4,95mm—120 stk. 
LED 0,5W

1 stk. Adapter med netstik 230V til pad 

1 stk. Stik pad/powerbank 

1 stk. Powerbank 5V-2A 10.000mAh (180-240 minutters brug)

2 stk. Elastikbånd med velcro 890mm (anvendes ved store  
flader)

3 stk. Velcro lukninger 140mm (påsættes når der skal be-
handles ben)

1 stk. Bomuldsnet med lynlås

1 stk. Manual for CADDY 60W

Pakken indeholder





Før du starter med at bruge CADDY 60W , bedes du ven-
ligst læse manualen grundigt.

Hver diode indeholder 3 chips. 1 chip 660nm og 2 chips 
med 850nm.

660nm indikeres ved det røde lys. 850nm er IKKE synligt 
for det menneskelige øje, men kan anes på CADDY 60W 
ved et svagt rødt lys.

Ved brug af det røde lys, 660nm, behandles huden og 
er derfor blandt andet ideel til behandling af sår. Ved 
brug af det infrarøde lys, 850nm, er det en mere dyb-
de-gående behandling af led og muskler.

De 2 bølgelængder er gennem årtiers forskning fundet 
som ideelle til behandling af skader.

CADDY 60W må bruges 1-2 gange dagligt per skade. 
MAX 5 minutter per skade. (Se behandlingsoversigt)

Det anbefales ikke at bruge den mere end 4 uger på en 
skade.

Se behandlingsoversigten i denne manual for øvrig infor-
mation.

Noter & Tekniske specifikationer



Klassifikationseffekt:
Middeleffekt:
Produktmål (mm): 
Vægt (gram): 
Bølgelængde:
EMF: 
Radians:
Materiale:
IP:
Levetid:
Powerbank:  

60W—120 stk. LED 0,5W
25W 
400 x 400 x 4,95 
600 (uden powerbank)
z x 660nm + 2 x 850nm 
0 UT 
0 lnch: > 100 mW/c m2
Neopren / SBR 
44  
50.000 timer  
Output 5V-2A 10.000mAh 

CADDY 60W må også benyttes af mennesker. MAX 20 
minutter per behandling. Dog ikke beregnet til børn eller 
gravide. Anbefales IKKE til drægtige hopper.

CADDY 60W er testet af DTU i DK og testrapport kan udle-
veres på forlangende.

Bidrager blandt andet til en effektiv behandling af:

• muskel- og ledsmerter
• inflamation
• hævelser
• muk
• hovbylder
• arvæv
• osv.



Skade/problem ALLE (1 
tryk)

RØD (2 
tryk)

IR-RØD 
(3 tryk)

Anbefalet  
behandling Minutter

AKUT KRONISK 650+850nm 660nm 850nm daglig dage MAX

Smerte X 2 10 5

Smerte X 1 hver 
dag 3

Sår X 1 til helet 5

Hævelse X 1 til helet 5

Sener/
led X 1 5 5

Nerve-
skader X 2 14 5

Nerve-
skader X 1 hver 

dag 3

Sener/
led X 1 10 5

Gigt X 1 hver 
dag 3

Kissing-
spine X 1 hver 

dag 3

Hovbyld X 1 5 5

Massage  
(pulse-mode) Træthed X 1 hver 

dag 5

Behandlingsoversigt CADDY 60W

Ovennævnte oversigt er gældende heste og er KUN en 
anbefaling. 

CADDY 60W kan og skal ikke erstatte dyrlægekonsulta-
tion og det anbefales ikke, at selvdiagnosticerer fremfor 
at kontakte en dyrlæge.



1. Sæt AC stikket i pad, enten med net stikket 230V eller 
via power bank. On/off knappen skal lyse grøn. 

2. Placer pad på det sted som ønskes behandlet. Be-
mærk det bedste re-sultat opnås ved direkte kon-takt 
mellem pad og krop. 

3. Vælg mellem følgende: 
Første tryk - alle dioder er tændt. Både rødt og infra-
rødt lys.  
Andet tryk - kun rødt lys til behandling af hud og sår er 
tændt. 
Tredje tryk - kun infrarødt lys til dybdegående  
behandling er tændt.  
Husk lyset ikke kan ses med det menneskelige øje, 
men er indikeret ved et svageligt rødt lys i dioden. 
Fjerde tryk - slukker alle dioder. On/off knappen er 
slukket og lyser ikke grønt mere.  
 
Hold on/off inde i 3 sek. og pad vil gå i pulse mode 
med samme indstillinger som ovennævnte. Dette er 
en massage funktion som lindre træthed (on/off knap-
pen lyser grønt i pulse mode) 

4. Efter brug, afmonter AC stikket, da power bank sta-
dig- væk vil være belastet, så længe den er monteret 
i stikket. Der vil være 180-240 minutters behandlingstid 
på en fuldt opladet power bank. 

5. Opbevar CADDY 60W et tørt sted. Dog er den IP44 og 
kan tåle afvaskning med en våd klud. 

6. Det anbefales at behandle skader kontinuerligt flere 
gange ugentligt, 4-5 gange om ugen. Dog anbefales 
det ikke at behandle mere end 5 minutter per be- 
handlingssted på hesten. (20 minutter på mennesker).
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