Ogrzewane wkładki do butów z pilotem GW2
Dane techniczne:











bateria: 1800 mAh (6,66 Wh); Li-Poly
element grzewczy: 2.22 W - włókno węglowe
element grzewczy umieszczony jest w przedniej części wkładki
tryby pracy: 50% (LO), 75% (MED), 100% (HI)
czas pracy: 8 h (LO), 4 h (MED), 2 h (HI)
materiał: 95% EVA, 5% aksamit
ładowarka sieciowa: 4.2 V, 1 A
rozmiary: M (35-40), L (41-46)
waga z baterią: 220 g
w komplecie wygodny pokrowiec

Cechy:
 Element grzewczy zbudowany z włókna węglowego zapewnia niespotykaną odporność
i trwałość oraz dzięki emisji fal podczerwonych posiada właściwości lecznicze
 Bezpieczna i wydajna bateria Li-Poly zapewnia długi czas pracy systemu ogrzewania
 Element grzewczy umieszczony jest w przedniej części wkładki, dzięki czemu ciepło jest
równomiernie rozprowadzane po całej stopie
 Wkładka może być dopasowana do rozmiaru stopy w zakresie rozmiarów 35-40 oraz 41-46
 Zestaw zawiera pilot zdalnego sterowania, dzięki czemu zyskujesz niespotykany komfort
użytkowania wkładek

Czyszczenie i konserwacja:
Zastosowany element grzewczy jest odporny na wilgoć. Jednakże silne pranie w detergencie
może spowodować uszkodzenia mechaniczne elementu grzewczego. Dlatego zalecamy
czyszczenie powierzchniowe przy użyciu szmatki lub szczoteczki, z małą ilością detergentu
oraz delikatne płukanie. Jeżeli zajdzie potrzeba mocniejszego prania, należy szczelnie owinąć
wejścia do ładowania, znajdujące się z tyłu wkładek. Nie wolno czyścić wkładek z włączonymi
akumulatorami!

Ważne:
Przed pierwszym użyciem należy przyciąć wkładki do właściwego rozmiaru oraz naładować
do pełna wbudowane we wkładki akumulatory.
Jeżeli wkładki będą przechowywane przez dłuższy czas beż używania, należy wcześniej
naładować je do pełna oraz powtarzać ładowanie co 3 miesiące.
Jeżeli nastąpi mechaniczne uszkodzenie któregoś z elementów, należy natychmiast wyłączyć
urządzenie. Następnie należy skontaktować się z serwisem celem ustalenia możliwości
dokonania naprawy lub wymiany.

Ogrzewane wkładki do butów z pilotem GW2
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ładowanie wewnętrznego akumulatora urządzenia
Podłącz wbudowane we wkładki akumulatory do gniazd ładowarki sieciowej, a następnie
podłącz ładowarkę do prądu. Czas ładowania akumulatorów wynosi ok. 8 godzin.

Uruchomienie i eksploatacja
Każdorazowo przed uruchomieniem upewnij się, że wkładki nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych.
Aby uruchomić funkcję grzania, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk POWER
na dołączonym pilocie. Urządzenie zostanie włączone z siłą grzania 100%.
Krótkie naciśnięcia przycisków oznaczonych symbolami I, II I III powodują przełączanie na 50%,
75% i 100%.
Aby wyłączyć funkcję grzania naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk POWER.

