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FŰTHETŐ TALPBETÉT
TÁVIRÁNYÍTÓVAL
Használati utasítás
Figyelem!

Az Ön által megvásárolni kívánt talpbetét hygiéniai termék! 100%-os elállási joggal
kizárólag a bontatlan csomagolású, cipőbe be nem helyezett talpbetét esetében élhet!
A kibontott és/vagy cipőbe helyezett talpbetétek esetében levonási jogunkkal élünk,
melynek mértéke a vételár 95%-át is elérheti.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

Talpbetét poliuretán béléssel
•

Távirányító

• Receiver

LED égő

Nyomtatott áramkör
Termosztát

Fűtő felület

Lítium-ion polimer akkumulátor

KI/BE kapcsoló
Vezérlő egység
Töltő adapter csatlakozó

Elektromosan szigetelt védőréteg

Hőszigetelő réteg

Védőborítás

Fül
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A csomag tartalma:
•
•
•
•
•

2 db fűthető talpbetét
1 db távirányító
1 db töltő adapter
1 db tároló és szállító tasak
1 db használati utasítás

Technikai adatok:

• 900 mAh Li-ion akkumulátor
• 6 óra fűtési időtartam,
amely függ a külső hőmérséklettől és a cipő,
vagy bakancs minőségétől
• Talpbetét hőmérséklet: 38°C - 44˚C
A „Thermo Soles 3D” fűthető talpbetéteket és távirányítójukat használat előtt szinkronizálni kell az alábbi módon:
A távirányító és a talpbetét szinkronizálása:
1.
Távolítsa el a fehér védőcímkét a távirányítóból;
2.
Ellenőrizze, hogy a talpbetétek „OFF” (ki) állásban vannak-e;
3.
Nyomja meg és tartsa nyomva a távirányító gombját, amíg az összes LED villogásba nem kezd;
4.
A LED-ek villogása közben kapcsolja az egyik talpbetétet „ON” (be) állásra. A talpbetéten lévő vörös
színű LED néhány másodpercig világít, majd ezt követően villogni kezd. A távirányító LED-jeinek
villogása megszűnik, ami arra utal, hogy a szinkronizálás sikeresen megtörtént.
5.
Ismételje meg a 3. és 4. lépést a másik talpbetétre vonatkozólag is.
6.
Egynél több pár talpbetét azonos távirányítóval történő szinkronizálásához kapcsolja ki a talpbetéteket
és ismételje meg a 2., 3., 4. és 5. lépéseket.
Ha a távirányító tönkrement vagy ki lett cserélve, a fenti szinkronizáló eljárás új távirányítóval történő elindításakor a
talpbetétek beállítása nullázódik.
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FŰTHETŐ TALPBETÉT HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Töltés:

A talpbetéteket mindig egyszerre, egyidőben kell tölteni!
1) A THERMO SOLES talpbetétet az első használat előtt 8 órán keresztül tölteni kell! Ezt

követően az átlagos töltési idő 2-3 óra az aktuális töltöttségtől függően. túltöltés elleni
védelemmel ellátva!

2) A KI/BE kapcsoló gomb, mely a talpbetét hátsó részén található, rugalmas védőborítással
rendelkezik. Nyissa ki ezt a borítást, állítsa a kapcsolót a baloldali "OFF" (KI) állásba.
Csatlakoztassa az adaptert a fali aljzatba. A töltő zöld fénye világítani fog.
4) Csatlakoztassa mindkét kábelt a talpbetétekhez. A piros fény a töltőn világítani fog, jelezve, hogy a
töltés folyamatban van.
5) A töltés befejezését a zöld fény fogja jelezni (kivétel a 8 órás első töltést!)
6) Húzza ki az adaptert a fali aljzatból és a kábeleket a talpbetétekből. A THERMO SOLES fűthető
talpbetétek készen állnak a használatra!
Beüzemelés
1) Kapcsolja a KI/BE kapcsolót "ON" (BE) állásba.
2) Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát a távirányítóból.
3) Nyomja meg, majd engedje el a gombot a távirányítón. A baloldali piros fény párszor felvillan,
jelezve, hogy a talpbetétek készenléti állapotban vannak.
4) Nyomja meg újra a gombot mindaddig, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékleti beállítást (Készenlét:
5°C/41°F – Közepes: 38°C/100°F – Magas: 44°C/111°F). A különböző szintek ciklikusan
ismétlődnek (Készenlét–Közepes-Magas-Készenlét-Közepes... stb.)
5) A LED fények felvillannak a távirányítón a következők szerint:
Készenlét: bal oldali piros fénnyel,
Közepes: középső fény halvány zöld fénnyel,
Magas: jobb oldali fény zöld fénnyel.
6) A talpbetét hátsó részén található LED villogni fog a következő képpen:
– Egy villanás
Készenlét (5°C/41°F)
Közepes (38°C/100°F)
– Két villanás
– Három villanás
Magas (44°C/111°F)
7) A fűtés kikapcsolása a KI/BE kapcsoló "OFF" (KI) állásba kapcsolásával lehetséges
Akkumulátorok és tárolás
•• A jó minőségű Li-ion polimer akkumulátorok hozzávetőleg 500 alkalommal tölthetők újra.
•• Az akkumulátorok többszöri feltöltés és lemerítést követően érik csak el maximális
teljesítményüket.
•• A jó teljesítmény eléréséhez javasolt az akkumulátort alkalmanként teljesen lemeríteni az
újratöltés előtt.
•• A legjobb teljesítmény megőrzéséhez ne töltse fel teljesen az akkumulátort, amennyiben hosszabb
ideig üzemen kívül tartja a fűthető talpbetétet. Töltsön csak 30 percig, majd három hónap elteltével
ismét 30 percig. Ismételt használatbavétel előtt töltse fel teljesen az akkumulátort!
•• Ha a távirányító elem lemerülés közeli állapotba kerül, akkor ezt a LED fények egymás utáni
felvillantásával jelzi. Ebben az esetben keresse fel THERMO SOLES értékesítő kereskedőjét, vagy
cserélje ki a CR2032 típusú gombelemet a távirányítóban.
HASZNOS INFORMÁCIÓK
Ha szükséges, akkor távolítsa el a lábbelijéből a benne lévő talpbetéteket, biztosítva, hogy a THERMO
SOLES fűthető talpbetétek tökéletesen illeszkedjenek a lábbelibe. A fűthető talpbetétek hátsó részén
található fülecskék elősegítik a betétek használat utáni könnyű eltávolítását a lábbeliből.
The temperatures are measured directly at the heating elements.
A maximális fűtési időtartam 6 óra ("közepes" fokozaton), amely azonban függ a mindenkori külső
hőmérséklettől és lábbelijének minőségétől!
A hivatkozott hőmésrsékletek közvetlenül a fűtőszálnál kerültek mérésre!
Méretre vágás: A fűthető talpbetétek úgy kerültek kialakításra, hogy méretre vághatóak, amennyiben
ez szükséges. Kérjük kövesse a figyelmeztetést a talpbetét alján! A két vágási vonal csak
tájékoztatásul szolgál! Kérjük tartsa szem előtt, hogy a THERMO SOLES talpbetéteket a gyártó nem
cseréli, amennyiben hibásan vágták méretre! Szükség esetén kérje a forgalmazó szakemberének
segítségét!
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FIGYELEM!
Semmiképpen se vágja le a talpbetétet a záró vonalon belül, illetve ne hajlítsa meg túlságosan
a betétet! Ez a fűtőelem, vagy a termék végleges meghibásodását okozhatja!

Kezelési tanácsok:

Használaton kívül kapcsolja ki a talpbetéteket!
A talpbetéteket és az adaptert tárolja tiszta, száraz helyen!
Csak az eredeti töltő adaptert használja!
A talpbetéteket csak a lábbeliből eltávolítva töltse!
Kímélje meg a talpbetét fűtő elemeit a túlzott (max. 90°) hajlítástól!
Csak a fentiekben leírtak szerint vágja méretre a talpbetétet!
Csak nedves ruhával tisztítsa a talpbetéteket!
Ne merítse vízbe a talpbetéteket!
Csak szobahőmérsékleten szárítsa, ne helyezze fűtőtestre, vagy egyéb magas hőmérsékletű
berendezésre a talpbetétet!
• Újratöltés előtt hagyja teljesen megszáradni a talpbetéteket!
• A kapcsoló legyen "OFF" (KI) állásban, amikor tölti a talpbetéteket!
• Ha a kapcsoló "ON" (BE) állásban van amikor tölteni akarja a terméket, akkor az
akkumulátorok NEM fognak feltöltődni. Ilyen esetben távolítsa el a töltőkábeleket,
kapcsolgassa párszor ki-be a talpbetétet, majd állítsa "OFF" (KI) állásba mielőtt újra
csatlakoztatja a töltő adapter kábelét.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasznos információ:

Hajtsa végre az alábbi tesztet, amennyiben úgy érzi, hogy a termék nem melegít megfelelően:
- Töltse fel teljesen az akkumulátorokat!
- Minkét talpbetétet egyidőben, egyszerre töltse fel!
- Kapcsolja fűtésre a talpbetéteket és aktiválja a fűtési üzemmódot a távirányítóval.
- A hőmérsékletet állítsa magas (44°C) fokozatba.
- Helyezze a talpbetéteket hűtőszekrénybe 5-10 percre.
- Ellenőrizze a LED fényét mindkét talpbetéten, miután kivette azokat a hűtőszekrényből.
- Amennyiben a LED villog, úgy a talpbetét fűtés módban van és kezével éreznie kell a melegítést a
betét alsó és felső részén.

A termék megsemmisítése:
Csak az arra kijelölt vállalkozás igénybevételével semmisítesse meg a terméket! Környezetünk
védelme érdekében se a talpbetétet, se az akkumulátort ne dobja ki háztartási hulladékával együtt!
Az akkumulátorok eltávolításához javasoljuk, hogy kövesse az alábbi eljárást:
Fogja meg a talpbetét sarkát és húzza lefelé a KI/BE kapcsoló alatti fület. Ezzel elválasztja a
talpbetét alsó és felső részét egymástól, így láthatóvá válik a talpbetét elektronikája mely két
kábellel csatlakozik az akkumulátorhoz.
Vágja el a két kábelt és távolítsa el az akkumulátort.
Az akkumulátorokat a talpbetétektől elkülönítve semmisítse meg!
Kérjük ne feledje, hogy az akkumulátorok eltávolításával a THERMO SOLES talpmelegítő
visszavonhatatlanul tönkremegy!
Az elemek és akkumulátorok , illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló rendelkezés
értelmében az alábbiakra hívjuk fel figyelmét:
A hibás, vagy használaton kívüli akkumulátorok és töltőik nem kerülhetnek a háztartási szeméttel a hulladék
kezelőhöz, ezt törvény tiltja. A hasznáalton kívüli, hibás akkumulátorok mérgező anyagokat tartalmazhatnak,
melyek a környezete és az egészséget károsan befolyásolhatják amennyiben megsemmisítésük illetve tárolásuk
helytelenül történik. Emellett fontos, újra feldolgozható alapanyagokat tartalmazhatnak, úgy mint vas, cink,
mangán vagy nikkel. Az akkumulátort visszajuttathatja a gyártóhoz, illetve ingyenesen leadhatja kiskereskedelmi
és kommunális gyűjtőpontokon.
A keresztben áthúzott szemetes ikonja jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni.
Emellett az alábbi jelzésekkel találkozhat:
Pb: az akkumulátor ólmot tartalmaz
Cd: az akkumulátor kadmiumot tartalmaz
Hg: az akkumulátor higanyt tartalmaz
Megsemmisítés előtt távolítsa el az akkumulátort védő gyári szövetburkolatot.
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Felhasználási területek

RoHS
Compliant
2002/95/EC

PATENTED
International patents pending!
German Technology
Made in China
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