
ThermaCELL ProFlex Varmesåler

Sålene har trådløs fjernkontroll og utagbare og oppladbare Litium- 
Ionbatterier med Polymer.  Med ett trykk kan du kontrollere mengden 
av varme under føttene mens de holdes beskyttet inni sko eller støvler.

ThermaCELL ProFlex Varmesåler holder føttene varme, men ikke så 
varme at du svetter og fryser. Sålene har innebygget termostat for å sikre 
jevn temperatur. Det er meningen at de skal brukes i kalde miljøer da 
du ikke vil kjenne det så godt i varme miljøer. Denne bruksanvisningen 
gir klare instruksjoner om hvordan du skal bruke sålene. 

Den avanserte varmeteknologien hos ThermaCELL er optimal for 
aktiviteter i kaldt vær. Teknologien lar deg fjernstyre temperaturen på et 
bekvemt vis, mens fottøyet forblir på. 

ThermaCELLs produkter, inkludert den prisvinnende produktrekken 
ThermaCELL myggbeskyttelse, gjør utendørsvenner i stand til å nyte sine 
aktiviteter optimalt. 

Vi takker deg for kjøpet av varmesålene fra ThermaCELL og er sikre på 
at dine aktiviteter i kaldt vær vil bli komfortabelt. 

Noragent AS. 

TRÅDLØSE & OPPLADBARE
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Innhold
ThermaCELL ProFLEX  inneholder to varmesåler (figur 1), to batterier, en ladestasjon, en vegglader, en 
USB kabel (figur 2), en fjernkontroll, en reim (figur 3), en reisepose og denne håndboken.

TILPASNING AV SÅLENE FOR OPTIMAL PASSFORM
Varmesålene kan tilpasses din fot med beskjæring. Dersom fottøyet ditt allerede har innersåle, lønner det 
seg å ta ut disse og bruke som mal når du skjærer i sålene. 

ADVARSEL: Kutter du innenfor den markerte linjen eller bøyer sålene for mye kan de ødelegges og dermed 
gjøre garantien ugyldig. 

BYTTE/LADE BATTERIER
For optimalt resultat bør varmesålene være fullt oppladet før du begynner å bruke de, det tar opptil 4 timer. 
Lad batteriene i romtemperatur, du trenger IKKE å ta sålene ut av fottøyet for å lade. Pass på at hendene 
dine er tørre før du tar i batteriene. 

Rettledning:
1. Plugg USB kabelen inn i ladestasjonen ved å sette inn mikro USB-tilkoblingen (mindre ende).     
    Plugg deretter USB tilkoblingen (større ende) inn i vegglader. Koble deretter til veggladeren 
    til en stikkontakt. Når det ikke er noen batterier i ladestasjon , vil de to LED lysene på siden
    gløde grønt. 
a. Alternativt kan du plugge USB tilkoblingen inn i en aktiv USB-port fremfor en vegglader. 

2. Sett inn batteriene i ladestasjonen på følgende måte: 
a. Legg ladestasjonen på en tørr og flat overflate
b. Hold batteriet med den myke siden opp over batterilommen på sålen
c. Sett batteriet slik at kontakten på batteriet peker mot den røde kontakten på ladestasjonen   
    (figur 4).  Batteriet vil bli stående i en skråstilt posisjon (figur 5).

Figur 1 Figur 2 Figur 3

ThermaCELL® ProFLEX VARMESÅLER 
InstruKSJONS HÅNDBOK

Figur 4 Figur 5
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BYTTE/LADE BATTERIER (fortsetter)
3. Med batteriet i en skråstilt posisjon, kan du nå presse det ned i sålen til du hører et klikk. 
    Det er nå låst på plass. 
4. Sett inn det andre batteriet på motsatt side av ladestasjonen ved å følge steg 1 og 2 over. 
5. Led-lysene på siden av ladestasjonen skal lyse oransje når batteriene er tilkoblet for å indikere at de  
    lades. Når lysene blir grønne, er de fulladet og klare til bruk. 
6. Etter du har ladet batteriene, ta ut laderen fra stikkontakten eller koble fra den aktive USB-stasjonen. 
     Ta deretter ut den mindre enden av USB-ledningen ut av ladestasjonen. Du kan gjøre dette i hvilken som
    helst rekkefølge uten å skade delene. 
7. Fjern batteriene fra ladestasjonen slik: 
a. På enden av batteriet, motsatt side av koblingen, vil du kjenne en tynn kant (figur 6). 
    IKKE løft batteriet opp etter den myke siden, men finn den tynne kanten. Drar du i den myke siden, 
    vil den ødelegges. 
b. Når batteriet er skråstilt igjen, dra det forsiktig ut av ladestasjonen (figur 7). 
c. Gjenta steg 7a og 7b for å fjerne det andre batteriet.

Figur 6 Figur 7

PLASSERING AV BATTERI I VARMESÅLEN
Batteriene kan plasseres i varmesålene enten de er plassert i fottøyet eller ikke:
1. Batteriluken må vende oppover
2. Hold batteriet med den myke siden opp og over batteriluken med kontakt delen vendt mot hælen. 
3. Plasser batteriet på toppen av batterirommet med den myke siden opp slik at batterikontakten 
    vender mot den røde sålekontakten (Figur 8).
4. Plasser batteriet mot sålekontakten. Sett deretter batterikontakten i såle-kontakten (figur 9) og 
    press batteriet hele veien ned i batterilommen. 
    Press batteriet helt ned i batterirommet til du hører et klikk. Batteriet vil da være fullt sikret. 
5. Gjenta steg 1-4 med det andre batteriet. 
    ADVARSEL: Varmesålene er satt i «No Heat» posisjon ved plassering av batterier. For å 
    aktivisere sålene igjen, bruk fjernkontrollen for å velge «Medium» eller «Høy varme.» 

Figur 8 Figur 9
N



4

FJERNE BATTERIET FRA SÅLEN
1. Finn «tappen» på kortsiden av batteriet, nærmest tærne av fottøyet. 
2. Løft batteriet til du så vidt får fingertuppen under (figur 10). Ikke løft mer enn nødvendig. 
3. Forsiktig dra batteriet i en rett vinkel vekk fra sålen (figur 11). 

Figur 10 Figur 11

STYRE VARMEN MED FJERNKONTROLLEN
Første gangen du bruker fjernkontrollen må du ta av plastfiken som er rundt for å aktivere det allerede 
installerte batteriet. 
1. Sett batteriet i batterilommene på sålene (se instrukser om hvordan man setter inn batterier i sålene).  
    Varmesålene er satt på «No Heat» ved plassering av batterier og et grønt lys vil blinke periodevis. 
2. Velg en type varme ved å bruke knappene på kontrollen: High: (43,9 grader), Medium (37,8 grader)
    eller ingen varme (No Heat). 
    Det grønne lyset i batterilommen på hver såle vil lyse periodisk. Ett blink tilsier ingen varme, to blink  
    indikerer medium og tre blink for høy varme. 
3. LED lyset på fjernkontrollen vil lyse en gang for å bekrefte at du har sendt varme til dine såler. 
    Fjernkontrollen kan brukes opptil 2 meter fra sålene. Den kan brukes før sålene er i skotøyet -og etter.

MERK: Varme-elementet i hver såle strekker seg fra tærne til forfoten. 
Fothvelvingen og hælen er ikke oppvarmet.

PLASSERING AV SÅLENE I FOTTØYET
Plasser varmesålene slik at batteriluken vender oppover. Tilpass og beskjær sålen om nødvendig. Du må 
ikke klippe/kutte innenfor den merkede linjen.      

SKRU AV VARMESÅLENE
Når du ikke bruker varmesålene anbefaler vi at du fjerner batteriene fra sålene, da dette er den eneste 
måten å skru de helt av på. Dersom du bruker de hyppig, kan du sette de på «No Heat», men batteriene 
tappes da for strøm med 2% pr time. For å aktivere sålene, velger du «high» eller «medium» varme. 
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NYTTIGE TIPS FOR BRUK AV VARMESÅLER
 · Varmesålene blir ikke for varme og er stilt inn for å holde føttene dine varme og komfortable.   
  Du vil derfor ikke svette eller fryse. Sålene holder en stabil varme på 43,9 grader (high) eller 37,  
  8 grader (medium), som er rundt normal kroppstemperatur.  
 · For best resultat anbefaler vi at du bruker varmesålene i kalde omgivelser. Du vil ikke kjenne   
  effekten av sålene i varme omgivelser. 
 · For bedre tilpasning i ditt fottøy, kan du ta ut eventuelle innleggsåler og erstatte disse med   
  varmesålene. Pass på at det ikke blir for trangt, da dette er en naturlig årsak til kalde føtter 
 · Når varmesålene er oppladet vil de kunne brukes i opptil 5 timer på medium varme.   
         Temperaturen på utsiden av fottøyet og isolasjonsevnen, har mye å si for 
  varigheten av varmesålene. 
 · For å forlenge batterienes levetid anbefaler vi at du setter varmesålene i «No Heat» modus når  
  du er i anstrengt aktivitet. Ved høyt nivå av anstrengelse, genererer kroppen nok varme til å 
  holde føttene varme. 
 · Ladestasjonen bør brukes som en beskyttet bærekasse for batteriene.
 · Å opprettholde et komfortabelt varmenivå mens du bruker varmesålene kommer an på riktig   
  innstallering og aktivering av sålene. Følg instruksjoner om tilpasning og bruk av varmesålene. 
 · For best ytelse, anbefales det å ha godt isolerte støvler og medium-til-lette sokker som tar til seg  
  fuktighet og holder føttene varme. En tykk sokk kan hindre varmen fra å nå din fot. Unngå sokker  
  av bomull da disse holder på fuktighet. 
 · For best resultat, aktiver varmesålene ved første tegn til kalde føtter. 
 · Før du bruker varmesålene, pass på at fottøyet ditt er tørt på innsiden. 
 · Hempen på hælen vil bistå i enkel fjerning av sålen fra sko eller støvler etter bruk. 
  Sørg for å sette inn sålene med den svarte hempen på hælen stikkende opp.
 · Dersom batteriene blir tomme under bruk, vil sålene slutte å produsere varme. Da er det på 
  tide å lade eller bytte de. Vi anbefaler at du har med deg et par ekstra batterier dersom du skal  
  være ute/i kalde omgivelser lenger enn brukstiden. 

VEDLIKEHOLD
 · Oppbevar dine ProFLEX varmesåler og tilbehør på et rent og tørt sted.  
 · Lad batteriene fullt opp før du langtids lagrer de i ladestasjonen. Lad etter et par måneder for å  
  opprettholde optimal ytelse.
 · Ladestasjonen skal kun brukes til ThermaCell ProFLEX Varmesåle batterier. 
 · Ikke skad varmeelementene ved å bøye sålene for mye. 
 · Tilpass sålene, pass på at du ikke klipper/kutter gjennom den merkede linjen.
 · Rengjør varmesålene med en fuktig klut. Ikke bruk kjemikalier eller rengjøringsprodukter. 
 · Ikke senk varmesålene i vann. De er svært vannavstøtende, men ikke vannfaste. Dersom de blir  
  våte, lufttørk før bruk.  
 · Lufttørk varmesålene. Ikke tørk de på radiator eller andre varme overflater. Sålene må tørke helt  
  før du lader og bruker de igjen. 
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KABINETTETS FORSIDE

AVSTANDSHOLDER I 
GUMMI

BATTERI

BATTERIHOLDER

PRESS 
BATTERIET 
UT FOR Å 
FJERNE DET

KABINETTETS BAKSIDE KRETSKORT

HVORDAN BYTTE BATTERI I FJERNKONTROLLEN? 
Fjernkontrollen kommer utstyrt med ett Litium Cell #CR2032 batteri. Det varer i ca to år ved normal 
bruk. Men, for å sikre en uavbrutt tjeneste fra fjernkontrollen, skift batterier årlig. 
For å skifte, følg stegene nedenfor: 
1. Fjern de 4 små skruene på undersiden av fjernkontrollen 
2. Legg begge sider av fjernkontrollen åpen på en overflate (figur 9). Fjern det grønne kretskortet         
    og snu det slik at batteriholderen peker oppover. Bruk en mynt for og forsiktig dytte batteriet ut av  
    batteriholderen. 
3. Erstatt batteriet ved å sette det nye tilbake i holderen mens du passer på at + siden er opp. 
4. Sett det grønne kretskortet tilbake i original posisjon mens du passer på at batteriet er festet på 
    undersiden av dette. Plasser lokket med sort rugledel på kontrollen. 
5. Når begge sidene av kontrollen er byttet ut, sett på de 4 skruene igjen. 

VIKTIG INFORMASJON DERSOM SÅLENE IKKE 
VARMER ELLER FUNGERER RIKTIG
Følg instruksjonene nedenfor dersom sålene ikke fungerer optimalt: 
1. Lad batteriene i ladestasjonen til lysene blir grønne (de vil kun lyse grønt når batteriene er fulladet). 
2. Kontroller at det lyser ved å trykke på hvilken som helst knapp. Gjør de ikke det, må det byttes 
    batteri i fjernkontrollen.
3. Etter at nytt batteri er på plass, velger du «high» innstilling på fjernkontrollen. Lysdiodene skal blinke i  
    grupper på tre. Hvis ikke, se fjernkontroll for instruksjoner om omprogrammering. 
4. Dersom varmesålene fortsatt ikke fungerer, ta kontakt med ThermaCell Kundeservice på 22 80 90 30
    eller mail support@myggservice.no 
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OMPROGRAMMERING AV FJERNKONTROLL 
Dersom fjernkontrollen ikke aktiviserer sålene ved gitte instruksjoner, må du omprogrammere sålene 
med fjernkontrollen. ThermaCELL ProFLEX Varmesåler og fjernkontrollen er programmert slik at din 
fjernkontroll kun kan benyttes på dine varmesåler. Vennligst følg retningslinjene nedenfor dersom du må 
omprogrammere:
1. Sett oppladete batterier i varmesålene 
2. Knappen til omprogrammeringen finner du på “T” der det står “ThermaCELL” på toppen av
    varmesålene.  Press “T” fort 2 ganger mens du ser lysene i batterilommen lyse når du gjør det. 
    Du har  nå kommet til reprogrammeringsmodus.
3. Lysene i varmesålene vil nå starte å lyse en lang sekvens fulgt av fire (4) veldig korte lys for å indikere  
    at programmeringen er i gang. Lysesekvensen vil repeteres tre (3) ganger og deretter stoppe. 
4. Dersom du ikke ser lysene forklart i steg 3, har du presset knappen for tregt. Repeter prosessen, der du 
    presser knappen to ganger raskere. 
5. Gjennom prosessen, press hvilken som helst knapp på fjernkontrollen (rekker du ikke innen 
    tidsrammen, repeter fra steg 2). Dette vil omprogrammere varmesålene mot fjernkontrollen. 
6. Repeter steg 2 og 3 med den andre varmesålen. Dette vil gjøre ferdig –og avslutte prosessen. 

THERMACELL PROFLEX 
TILBEHØR
Tilbehør tilgjengelig for ThermaCELL ProFLEX 
varmesåler inkluderer en ekstra batteripakke. 
Kontakt Noragent AS på 22 80 90 30, besøk 
www.noragent.no, eller finn en forhandler i 
ditt område. 

Den ekstra batteripakken gir deg ytterligere 
brukstid for dine såler. Du kan bruke flere 
batteripakker med ett par innleggsåler og 
pakken inneholder en vegglader (med USB 
-kabel), to polstrede batterier og en ladestasjon. 

N
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THERMACELL KUNDESERVICE
Dersom du har spørsmål angående ThermaCELL ProFLEX Varmesåler:
 ·  Ring kundeservice på +47 22 80 90 30, mandag til fredag 08:00-16.00
 · Se www.noragent.no for instruksjoner, tips og videoer.
 · Reservefjernkontroller er tilgjengelig ved å ringe kundeservice eller via vår nettbutikk 
  www.webshop.noragent.no.

FORHÅNDSREGLER: VÆR BEVISST OVER FAREN 
FOR BRANNSKADER
 · Bruk ThermaCELL ProFLEX varmesåler i henhold til instruksjonene.
 · Vær bevisst på eventuelle tegn til brannskader dersom foten blir for varm eller når et område  
  av foten føles som om du står på en liten stein eller skarp gjenstand. 
 · Dersom du kjenner en brennende følelse i foten, må sålene slås av umiddelbart. 
  Oppsøk lege dersom du tror du har en brannskade.

RADIO OG TV-FORSTYRRELSER
Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. 
Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, 
bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi , og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det 
forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt 
installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio-eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret 
av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt på mottakerantennen. 

- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til. 

- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker for å få hjelp.

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan føre 
til skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake 
uønsket drift.

Endringer og modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Den Schawbel Corporation kan oppheve din rett til å bruke 
utstyret under Federal Communications Commission regler.

Denne enheten er i samsvar med Industry Canada ulisensierte RSS-standard (s). Bruken er underlagt følgende to betingelser: 
(1) denne enheten kan ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens 
som kan føre til uønsket drift av enheten. 

Noragent AS
Rosenholmveien 20
1252 OSLO

www.noragent.no

UTSKIFTSBARE LITIUM-IONBATTERIER MED 
POLYMER
Den høye kvaliteten på Litium Ionbatterier med Polymer gjør at de kan lades godt over 500 ganger. 
Bruk ladestasjonen for å lade batteriene.
BATTERIAVFALL: Batteriene må kastes i samsvar med lokale lover og forskrifter for batterier. 
FORSIKTIG - Fare for brann og brannskader. Må ikke åpnes, knuses, varmes opp over 85 ̊  C, eller brennes. 
Følg produsentens anvisninger. 
FORSIKTIG - Putt aldri batterier i munnen. Ved svelging, kontakt lege eller lokale giftkontrollsenter.

NORAGENT AS
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