TRÅDLØSE & OPPLADBARE

Velkommen til ThermaCELL teknologi
Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL™:
Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler
fra ThermaCELL, med trådløs fjernkontroll og oppladbare litiumionbatterier med polymer integrert. Ditt kjøp gjelder oppladbare
varmesåler med fjernkontroll for ON/OFF og temperaturjustering.
Patent under behandling.
Den uavhengige, avanserte varmeteknologien hos ThermaCELL
er kjempefin for aktiviteter i kaldt vær. Teknologien lar kjøperne
fjernstyre temperaturen på et bekvemt vis, mens skoene og
støvlene forblir på.
Bruksanvisningen som befinner seg i dette dokumentet gir deg
klare og tydelige retningslinjer med tanke på bruken av dine
varmesåler.
ThermaCELLs produkter, inkludert den prisvinnende
produktrekken ThermaCELL myggbeskyttelse, gjør utendørsvenner
i stand til å nyte sine aktiviteter (jakt, fiske, campingturer, etc.)
mer bekvemt.
Vi takker deg for ditt kjøp av varmesåler fra ThermaCELL og er
sikre på at dine aktiviteter i kaldt vær vil bli mer komfortable og
lettere å nyte.
Nyt anskaffelsen din.
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ThermaCELL™ Varmesåler - bruksanvisning
Pakkens innhold
ThermaCELL™ boksen inneholder to varmesåler, én fjernkontroll, en lader, en festesnor,
en reisepose med snor og denne bruksanvisningen.

Oppstart
Instruksjoner for å klippe såler til riktig størrelse:
Varmesålene kan tilpasses i størrelse for å passe til sko eller støvler, dersom det trengs.
Dersom fottøyet ditt har en innersåle som kan tas ut, så gjør det og bruk den som mal
for tilpasningen. Husk å følge enhver ADVARSEL som du finner som erklæring på
bunnen av varmesålene!
Forsiktig: Du skal ikke klipp/kutte gjennom den merkede linjen, og heller ikke bøye
innersålene for mye. Dette vil forårsake ødeleggelser på varmeelementene og produktet,
og gjøre garantien ugyldig.
Lading og ny opplading
ON/OFF-bryteren og ladeporten for varmesålene befinner seg på baksiden eller hælen
av hver enkelt såle. En sort gummiklaff beskytter ladeporten.
For å begynne ladeprosessen må ON/OFF-bryteren som befinner seg på hælen av hver
såle være i den venstre (OFF) posisjonen.
Varmesålene fra ThermaCELL må lades fullstendig innen første gangs bruk. For de beste
resultatene lades sålene ved romtemperatur. Det kan ta oppimot 4 timer å lade. Plugg
inn laderen i et strømuttak og sett inn hver av de to ladekablene i sålenes ladeporter,
som befinner seg på hælen av hver enkelt såle. LEDlampen på laderen lyser grønt mens
sålene lader. Når sålene er ladet fullstendig vil LED-lampen på laderen slukke.
Straks laderen tas ut av vegguttaket bør den frakobles innersålene.
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Aktivering av innersålene
1. S kru på begge sålene ved å flytte ON/OFF-bryteren på hælen av ThermaCELL™
sålen i den høyre (ON) posisjonen. Den røde LED-lampen på hver såle vil lyse
med jevne mellomrom, og sålene vil standardmessig ha innstillingen No Heat på
fjernkontrollen. Merknad: Dersom ingen spesiell varmeinnstilling velges så vil ikke
sålene generere varme og belaster batteriet minimalt.
2. F jernkontrollen pakkes ut og den beskyttende etiketten fjernes for å muliggjøre
aktivering av det allerede installerte og utskiftbare batteriet.
3. Velg en innstilling på fjernkontrollen ved å velge knappene som angir: High (44°C),
Medium (38°C) eller No Heat. LED-lampene på sålene blinker kontinuerlig 1 gang
med flere sekunders mellomrom med innstillingen No Heat, på Medium blinker de
2 ganger med flere sekunders mellomrom og på High blinker de 3 ganger med flere
sekunders mellomrom.
4. S ett inn sålene i skoene eller støvlene ved å følge instruksjonene som befinner seg på
bunnen av sålene. Tilpass sålene slik at de passer, dersom påkrevd. Sett inn i skoen
med stoffsiden øverst.
5. B
 ruk fjernkontrollen til å styre sålene når du har skoene eller støvlene på. LEDlampen
på fjernkontrollen blinker en gang for å bekrefte at en varmeinnstilling har blitt overført
til sålene. Fjernkontrollen kan benyttes opptil 2 meter fra innersålene.
Merknad: Varmeelementet i hver såle strekker seg fra tærne til forfoten. Fothvelvingen
og hælen er ikke oppvarmet.

To måter å skru av sålene på
Langsiktig: Når du ikke bruker sålene dine for en lengre periode (mange timer eller dager),
så tar du sålene ut av skoene dine og skrur på ON/OFF-bryteren på hælen på sålene til
venstre (OFF) posisjonen. Fjernkontrollen skrus av automatisk når sålene er slått OFF.

1. Sett ON/OFF-bryteren på baksiden av hver såle i den venstre (OFF) posisjonen.

Kortsiktig: Når du ikke bruker sålene dine for en kortere periode (minutter eller timer,
eller nå føttene dine er varme), benytter du fjernkontrollens “No Heat”-innstilling for
å sette sålene i “standby”- eller “sleep”-modus. Dette vil belaste batteriet med omtrent
2% per time. Når varme trengs trykker du ganske enkelt på High- eller Mediumknappen på fjernkontrollen.

2. Plugg inn den laderen i et strømuttak. Merknad: LED-lyset på laderen er fremdeles
ikke på.

Skifte batteri på fjernkontrollen

3. Plugg inn laderens kabler i ladeporten hos hver såle, plassert på hælen hos hver såle.
Straks forbindelsen er etablert vil laderens LED-lampe lyse grønt på laderen, for å vise
at ladeprosessen pågår.

Fjernkontrollen kommer utstyrt med et litium-batteri # CR2032. Batteriet bør ved normal
bruk vare i omtrent to år. For å sikre avbruddsfri bruk av fjernkontrollen skiftes imidlertid
batteriet årlig. Skifte batteri:

4. Sålene skal lades inntil laderens LED-lampe slås av, hvilket angir at sålene er fulladet.

1. Ta ut de fire små Philips-skruene på undersiden av fjernkontrollen.

5. Laderen tas ut fra strømuttaket og kablene fjernes fra begge sålene. Varmesålene fra
ThermaCELL er nå klare for bruk.

2. Legg begge sidene av fjernkontrollen åpent på et bord (se skjemaet på side 4). Fjern
det grønne kretskortet og snu kortet slik at batteriholderen peker opp. Bruk en mynt til
å trykke batteriet ut fra under batteriholderen.

Slik foretas lading og ny lading av
innersålene

Merknad:
En eller to såler kan plugges inn for lading. Dersom batteriet hos en eller begge såler
trenger lading vil LED-lampen på laderen lyse grønt. Når sålene er ladet fullstendig vil
LED-lampen på laderen slukke.

3. Skift batteriet ved å sette inn det nye batteriet tilbake inn i holderen, og forsikre deg om
at den positive (+) siden peker opp.
4. Sett det grønne kretskortet tilbake til sin opprinnelige posisjon, og påse at batteriet
befinner seg på undersiden av kretskortet. Nå plasseres kabinettets forside med det
sorte gummistykket som avstandsholder over kretskortet
5. Med de to sidene av fjernkontrollen sammen sikres de to sidepanelene ved å skifte ut
de fire små Phillips-skruene.
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KABINETTETS FORSIDE
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KABINETTETS BAKSIDE

KRETSKORT

• Det er anbefalt å bruke sokker av medium vekt som tar til seg fuktigheten og holder
føttene tørre.
• Ikke la føttene dine bli veldig kalde før du skrur på varmesålene. For best mulig resultat
skrus de på ved første tegn til kulde.
TRYKK
BATTERIET
UT FOR
Å FJERNE
DET
BatterIHOLDER

AVSTANDSHOLDER I
GUMMI

BatterI

De integrerte litium-ionbatteriene med
polymer integrert i sålene
Litium-ionbatteriene med polymer (uten minne-effekt) er av høy kvalitet og kan lades
opp godt over 500 ganger.
Batteriene er integrert isålenes materiale og er utilgjengelige.
For best mulig ytelse tømmes batteriene i begge sålene fullstendig en gang i blandt, før
de lades opp igjen. For å gjøre dette slås sålene ON med hjelp av ON/OFF-bryteren på
sålenes hæl. Bruk fjernkontrollen til å plassere sålene på innstillingen High og la sålene
være på inntil LED-lampene på innersålene slås av. Dersom sålene ikke brukes over en
lengre periode må de lades fullstendig før de brukes igjen.
Informasjon om avfallshåndtering av batterier: batteriet må avfallshåndteres i tråd med
lokale lovverk og reguleringer.

Praktiske tips for bruk av såler
• Sålene skaper optimale varme omgivelser inne i skoen din, de blir ikke “glovarme”
ved berøring. De blir aldri så varme som engangs- eller kjemiske varmesåler. De
opprettholder en temperatur på 38 grader eller 44 grader på innsiden av skoen din
(avhengig av temperaturinnstillingen som velges). Dersom de ble varmere ville foten
din svette, og det ville ført til enda kaldere føtter.
• For bedre passform fjernes sålene som eventuelt befinner seg i fottøyet ditt (dersom
de lar seg fjerne) og skiftes ut med varmesålene. Dette gir ekstra plass på innsiden av
fottøyet.
• Hempene i bakkant av sålene betyr en lettvint fjerning av sålene fra sko eller støvel
etter bruk.
• Straks sålene har blitt ladet vil sålene, avhengig av utendørstemperaturen og kvaliteten/
isoleringen hos skoen eller støvelen, være i drift omtrent 5 timer med innstillingen
Medium.
• For å øke batteriets levetid er det anbefalt at sålene er i No Heat modus når brukeren
er involvert i svært anstrengende aktiviteter. Ved høyt anstrengelsesnivå vil kroppen
normalt generere nok varme til å holde føttene varme.
• Det å opprettholde et komfortabelt varmenivå mens sålene benyttes er ikke bare
avhengig av korrekt installasjon og aktivering av isålene, men også typen, passform og
tørrheten til fottøyet og sokkene som benyttes.

Vedlikeholdstips
• Skru av sålene når de ikke er i bruk.
• Lagre sålene og laderen på et rent og tørt sted.
• Bruk laderen til sålene fra ThermaCELL kun til å lade sålene.
• Sålene skal kun lades når de befinner seg utenfor skoene eller støvlene.
• Varmeelementene må ikke ødelegges ved overdreven bøying av sålene.
• Tilpass sålene til korrekt størrelse slik det er angitt i instruksjonene.
• Rengjøring foretas kun med en fuktet klut.
• Skal ikke dyppes i vann. Sålene er vannavstøtende, ikke impregnert. Dersom sålene
dyppes i vann må de lufttørkes før bruk.
• Sålene skal bare lufttørkes. De skal ikke plasseres på radiatorer eller andre varme
overflater.
• La sålene tørke fullstendig før de lades igjen.
• Bryteren på varmesålene må settes til OFF (venstre) posisjon når sålene lades.

Nyttig info når sålene ikke blir varme eller
fungerer korrekt
Følgende handlinger utføres dersom sålene ikke varmer slik de skal.
1. Sålene lades fullstendig.
2. Laderen frakobles.
3. Nå settes sålene på ON (bryteren til høyre) og LED-lampen på sålen vil blink en gang
med få sekunders mellomrom. Trykk på High-knappen med hjelp av fjernkontrollen.
Nå vil LED-lampen på hver såle blinke i sekvenser på tre.
4. Legg sålene i kjøleskapet i 5-10 minutter.
5. Etter å ha tatt sålene ut av kjøleskapet sjekkes LED-lampene på begge sålene igjen.
LED-lampene bør blinke i sekvenser på tre.
6. Dersom lampen blinker i sekvenser på tre, så er sålene i varmemodus og med hånden
eller kinnet burde du merke varmen på sålenes øverste og nederste side.
Følgende handlinger utføres dersom fjernkontrollen ikke aktiverer sålene:
Dersom fjernkontrollen ikke aktiverer sålene korrekt når de vedlagte instruksjonene
følges, så blir du nødt til å reparere fjernkontrollen og sålene. De varmesålene fra
ThermaCELL og fjernkontrollen som styrer dem er formet slik fra fabrikkens side at
fjernkontrollen kun virker for dine såler. Vennligst følg instruksjonene nedenfor for å
tilbakesette sålene dine til fabrikkinnstillingene.
1. Hver såle må “synkroniseres” med fjernkontrollen din, og det er lettest å gjøre dette med
en såle om gangen.
2. Sett sålens bryter på baksiden av hver såle på “ON” (høyre) posisjon. Sett ladekabelen
to ganger inn og kjapt ut, veldig kjapt, fra ladeporten som befinner seg på baksiden eller
hælen av sålen. Merk: for å gjøre prosessen lettere settes laderen inn i ladeporten inntil
sålens LED-lampe lyser, du trenger ikke å “klikke” den inn.
3. Sålens LED-lampe vil begynne å blinke i en sekvens hvor det blinker en (1) gang lenge,
før det blinker fire (4) ganger veldig kjapt for å indikere at “synkronisering”-modus
er i gang. Blinkesekvensen gjentas tre (3) ganger og avbrytes deretter. Under denne
prosessen må du trykke på hvilken som helst av knappene på fjernkontrollen (dersom du
ikke trykker på en knapp tidsnok gjentas ganske enkelt prosessen fra trinn 2). Dette vil
tilbakesette sålene dine. Nå bør innersålene dine blinke i sekvenser på 1 med No Heat,
sekvenser på 2 med Medium og sekvenser på 3 med High.

6–N

• Dersom du merker tidlige tegn på at foten har en brannskade må bruken avbrytes
umiddelbart, og du må påse at foten ikke står i fare for å bli brent. Oppsøk lege
umiddelbart dersom du tror du har en brannskade.
RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER
Dette utstyret har blitt testet og funnet å være innenfor grenseverdiene for digitale Klasse B apparater, i henhold til del 15
i FFC-regelverket. Disse grenseverdiene er ment å tilby rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelser i husinstallasjoner.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensbasert energi, og dersom det ikke installeres og benyttes i
samsvar med instruksjonene kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjonen. Imidlertid finnes det ingen
garanti for at forstyrrelser ikke vil inntreffe med en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret faktisk forårsaker skadelige
forstyrrelser for radio- eller TV-mottaket, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på. Brukeren anbefales å forsøke og
korrigere forstyrrelsen med hjelp av et eller flere av følgende tiltak:
- Foreta ny innstilling eller plassering av mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Foreta tilkobling av utstyret i et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet.
- Konsulter forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for bistand.
Dette apparatet er i samsvar med del 15 av FCC-regelverket. Følgende to vilkår foreligger for bruk: (1) dette apparatet
må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må akseptere enhver forstyrrelse som mottas, inkludert
forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Endringer og modifiseringer som ikke uttrykkelig er godkjent av The Schawbel
Corporation kan sette din rett til å bruke dette utstyret i fare, ut fra reglene til FCC (Federal Communications Commission).
Dette apparatet er i samsvar med Industry Canada-lisensen-fritatt fra RSS-standarden(e). Følgende to vilkår foreligger for
bruk: (1) dette apparatet må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) dette apparatet må akseptere alle forstyrrelser, inkludert
forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Noragent AS Waldemarthranesgt 98, 0175 Oslo Norge
www.noragent.no

Patent under behandling
Made in China
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• Brukere av varme innersåler må være oppmerksomme på tidlige tegn på brannskader,
inkludert når et område på foten blir svært varmt, eller når et eller annet område av
foten din føles som om du står på en liten stein eller et skarpt objekt, og kan føles
varmt, men ikke nødvendigvis.

når de er i tilstanden Medium, og grupper på 3, når der er i tilstanden Høj (High).

• Benytt de varme innersålene fra ThermaCELL korrekt i henhold til instruksjonene.

4. Gentag trin 2-3 med den anden indlægssål.
5. Dette afslutter nulstillingen af din opvarmede indlægssåler. Hvis du ikke skal bruge dine
indlægssåler med det samme, sæt knappen bag på hver indlægs i venstre-positionen
(OFF).
Hvis du stadig har problemer med dine ThermaCELL opvarmede indlægssåler:
• Se websiden www.thermacell.no for anvisninger, tips og how-to-videoer.
• Ring til kundeservice på (+47) 22 80 90 30 mellem kl. 8:30 og 16:00.
Hvis indlægsålerne stadig ikke opvarmer korrekt efter at have fulgt disse anvisninger,
dræn batterierne på begge indlægssåler før genopladning. For at gøre dette, tænd (ON)
indlægssålerne med ON/OFF (til/fra) knappen på hælen. Brug fjernbetjeningen til at
indstille indlægssålerne til den høje indstilling (High). Hold indlægssålerne aktiveret indtil
LED-lyset på indlægssålerne slukkes. Gentag nu genopladningsprocessen.

Forholdsregler: Vær klar over faren for
brannskader

Tilbehør til opvarmede indlægssåler

Tilbehøret som er tilgjengelig for ThermaCELL-systemets varme innersåler omfatter en
billader. Ta kontakt med ThermaCELL kundeservice på 22 80 90 30eller besøk
www.ThermaCELL.no for å finne beliggenheten til en forhandler som tilbyr disse artiklene
i ditt område.

Tilgængeligt tilbehør til ThermaCELL opvarmede indlægssåler omfatter en bil-oplader.
Kontakt ThermaCELL kundeservice på (+47)22 80 90 30 eller besøg www.thermacell.no
for placeringen af et salgssted i dit område, som lagerfører disse artikler.

Tilbehør til varme innersåler

ADVARSEL: Vær opmærksom på mulighed for
forbrænding

Dersom sålene fremdeles ikke varmer korrekt etter å ha fulgt disse instruksjonene må
batteriene hos begge sålene lades ut fullstendig før de lades igjen. For å gjøre dette setter
du sålene på ON med hjelp av ON/OFF-bryteren på innersålens hæl. Bruk fjernkontrollen
til å plassere sålene i innstillingen High, og deretter lar du sålene være på inntil LEDlampene deres slås av. Gjenta nå den nye ladeprosessen.

• Brug ThermaCELL opvarmede indlægssåler korrekt i henhold til anvisningerne.
• Brugere af opvarmede indlægssåler skal være opmærksom på tidlige fornemmelser af
forbrænding, herunder når et område af foden bliver varm; eller når et område af din fod føles
som om du står på en lille sten eller spids genstand og måske eller måske ikke føles varm.
• Hvis du føler tidlig varsling af en fodforbrænding, skal du straks afbryde brugen af
indlægssålen og sørge for, at der ikke er risiko for, at din fod bliver forbrændt. Opsøg straks en
læge, hvis du tror du har en forbrænding.

• Ring kundeservice på 22 80 90 30 mellom 08.30 og 16.00.

RADIO- OG FJERNSYNSINTERFERENS
Dette udstyr er blevet testet og overholder begrænsningerne for en Klasse B digital enhed
i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er designet til at give rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og
kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse
med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er
dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette
udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved
at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene ved
hjælp en eller flere af følgende foranstaltninger:

• Sjekk nettsiden for instruksjoner, tips og forklarende filmer hos www.noragent.no.

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Schawbel Corporation kan
ophæve din ret til at betjene dette udstyr under Den Føderale Kommunikationskommissions
regler.
Denne enhed overholder Industry Canada RSS-standard(er) fritaget for licens. Brug er
underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan
forårsage uønsket drift af enheden.

Dersom du fremdeles har problemer med å bruke varmesålene dine fra ThermaCELL:

Patentanmeldt
Fremstillet i Kina

5. Dette vil fullføre tilbakesettingen av dine varmesåler. Dersom du ikke skal bruke sålene
dine umiddelbart settes sålens bryter på baksiden av hver såle til “OFF” (venstre)
posisjon.

Noragent AS , Waldemarthranesgt.98, 0175 Oslo Norway
www.thermacell.no

4. Gjenta trinnene 2-3 med den andre sålen.
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De integrerede Lithium-ion-polymerbatterier i
indlægssålerne
Lithium-ion-polymerbatterierne i høj kvalitet (ingen hukommelseseffekt) kan genoplades
mere end 500 gange.
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• Det anbefales at bære sokker af medium vægt, som værger fugt og holder fødderne
tørre.
• Lad ikke dine fødder blive meget koldt, før du tænder de opvarmede indlægssåler.
Tænd dem ved første tegn på nedkøling for det bedste resultat.

Vedligeholdelse
• Sluk indlægssålerne, når de ikke bruges.
• Opbevar indlægssålerne og den globale oplader på et rent og tørt sted.
• Brug kun den globale oplader til at oplade ThermaCELL opvarmede indlægssåler.
• Oplad kun indlægssålerne, når de er fjernet fra sko eller støvler.
• Undgå at beskadige varmelegemerne ved overdreven bøjning af indlægssålerne.
• Tilskær kun indlægssålerne i henhold til anvisningerne.
• Må kun rengøres med en fugtig klud.
• Sænk ikke indlægssålerne ned i vand. Indlægssåler er vandafvisende, ikke vandtætte.
Hvis indlægssålerne bliver nedsænket i vand, skal de lufttørres før brug.
• Indlægssålerne må kun lufttørres. Anbring dem ikke på radiatorer eller andre varme
overflader.
• Lad indlægssålerne tørre helt før de oplades igen.
• For at de kan tændes, skal indlægssålerne være indstillet i venstre-positionen (OFF),
når de oplades.

Gode råd hvis indlægssålerne ikke opvarmer
eller fungerer korrekt
Udfør følgende handlinger, hvis indlægssålerne ikke opvarmer korrekt:
1. Oplad indlægssålerne helt.
3. TÆND (ON) nu indlægssålerne (knap mod højre) og LED-lyset på indlægssålerne vil
blinke én gang hver flere sekunder. Tryk på høj-knappen (High) på fjernbetjeningen.
Nu vil LED-lyset på hver indlægssål blinke tre gange hver flere sekunder.

Batterierne i begge indlægssåler skal af og til drænes helt før genopladning for den
bedste præstation. For at gøre dette, tænd indlægssålerne med ON/OFF (til/fra) knappen
på hælen. Brug fjernbetjeningen til at indstille indlægssålerne til den høje indstilling.
Hold indlægssålerne aktiveret indtil LED-lyset på indlægssålerne slukkes.

2. Frakobl opladeren.

Batterierne er indlagt i indlægssålmaterialet og er ikke tilgængelige.

Hvis indlægssålerne ikke anvendes i en længere periode, skal de oplades helt, før de
bruges igen.
Information om bortskaffelse af batteri: Batteriet skal bortskaffes i overensstemmelse
med lokale love og bestemmelser.

4. Anbring indlægssålerne i køleskabet i 5 – 10 minutter.
5. Tag indlægssålerne ud af køleskabet og tjek igen LED-lyset på begge indlægssåler.
LED-lyset bør blinke tre gange hver flere sekunder.
6. Hvis lyset blinker i grupper af tre, er indlægssålerne i varmetilstand og du kan mærke
varmen på over- og undersiden af indlægssålerne med dine hænder eller din kind.
Hvis fjernbetjeningen ikke aktiverer indlægssålerne korrekt i henhold til den medfølgende
vejledning, er det nødvendigt at reparere fjernbetjeningen og indlægssålerne. ThermaCell
opvarmede indlægssåler og fjernbetjeningen er tilpasset på fabrikken, således din
fjernbetjening kun fungerer sammen med dine indlægssåler. Du bedes følge anvisningerne
nedenfor for at nulstille dine indlægssåler til den oprindelige fabriksindstilling.

• Opvarmede indlægssåler skaber et optimalt varmemiljø i dine støvler. De bliver ikke
“varme” at røre ved. De bliver aldrig varme som engangs-/kemiske varmepuder. De
opretholder en temperatur i dine støvler på 38 grader eller 44 grader (afhængigt af
valgt temperaturindstilling). Hvis det er varmere, vil dine fødder svede og det vil føles
ubehageligt.
• For bedre pasform fjernes de nuværende indlægssåler fra dit fodtøj (hvis de kan fjernes)
og erstattes med de opvarmede indlægssåler. Det giver ekstra plads i fodtøjet.
• Tapperne i enderne af de opvarmede indlægssåler gør det nemt at fjerne
indlægssålerne fra sko eller støvler efter brug.
• Når de opvarmede indlægssåler er opladet vil de fungere i omkring 5 timer, afhængigt
af udetemperaturen og kvalitet/isolering af sko eller støvler.
• For at forlænge batteriets levetid, anbefales det, at indlægssålerne sættes i tilstanden for
ingen varme (No Heat), når brugeren er involveret i anstrengende aktiviteter. Ved høj
anstrengelse genererer kroppen sædvanligvis tilstrækkelig varme til at holde fødderne
varme.
• Opretholdelse af et behageligt varmeniveau, når du bruger de opvarmede indlægssåler
afhænger ikke kun af korrekt installation og aktivering af indlægssålerne, men også af
fodtøjets og sokkernes type, pasform og tørhed. es.

Udfør følgende handlinger, hvis fjernbetjeningen ikke aktiverer indlægssålerne:

Gode råd til brug af indlægssålerne

1. Hver indlægssål skal “parres” med din fjernbetjening og det er lettest at gøre med én
indlægssål ad gangen.
2. Sæt knappen bag på hver indlægssål i højre-positionen (ON). Indsæt og fjern
opladerledningen hurtigt to gange (2 gange), meget hurtigt, i opladerhullet placeret
på indlægssålens hæl. Bemærk: for at lette processen, indsættes opladerledningen i
opladerhullet indtil LED-lyset på indlægssålen lyser, du behøver ikke at “klikke” den i.
3. LED-lyset på indlægssålen begynder at blinke i sekvenser af et (1) langt blink efterfulgt af fire
(4) meget korte blink for at indikere, at “parringen” er i gang. Blinksekvensen gentages tre
(3) gange og stopper derefter. Under denne proces skal du trykke på en hvilken som helst
knap på fjernbetjeningen (hvis du ikke trykker på en knap i tide, skal du bare gentage
processen fra trin 2). Dette vil nulstille dine indlægssåler. Nu bør dine indlægssåler
blinke i grupper på 1, når de er i tilstanden for ingen varme (No Heat), grupper på 2,
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Anvisning til ThermaCELL™ opvarmede
indlægssåler
Pakkeindhold
Pakken med ThermaCELL™ opvarmede indlægssåler indeholder to opvarmede
indlægssåler, en fjernbetjening, en global oplader, en fastgørelsessnor, en rejsetaske med
snorlukning, samt dette hæfte med anvisninger.

Sådan kommer du i gang
Anvisning for tilskæring af indlægssåler:
Indlægssålerne kan tilskæres, så de passer til sko eller støvler. Hvis dit fodtøj har
indlægssåler, tag dem ud og brug dem som tilskæringsguide. Sørg for at følge
ADVARSLEN, som er trykt på bunden af indlægssålerne!
Advarsel: Skær ikke bag den optrukne streg og bøj ikke sålerne overdrevent. Det vil
medføre skade på varmeelementerne og produktet, og vil gøre garantien ugyldig.
Opladning og genopladning:
ON/OFF (til/fra) knappen og opladerhullet på indlægssålerne er placeret på hælen på
hver sål. En sort gummiflap beskytter opladerhullet.
For at begynde opladningen, skal ON/OFF knappen på hælen på hver sål være i venstre
(OFF) position.
ThermaCELL opvarmede indlægssåler skal være helt opladet før første brug. Oplad
indlægssålerne ved stuetemperatur for det bedste resultat. Opladning kan tage op til 4
timer.
Tilslut den globale oplader til en stikkontakt og sæt en af de to opladningsledninger
i hver indlægssåls opladerhul på hælen. LED-lyset på inline-stikket lyser grønt, mens
indlægssålerne oplades. Når batterierne er helt opladet, slukkes LED-lyset på inlinestikket.
Når den globale oplader er taget ud af stikkontakten, skal den frakobles indlægssålerne.

Hvordan indlægssålerne oplades og
genoplades
1. Sæt ON/OFF (til/fra) knappen bag på indlægssålen i venstre (OFF) position.
2. Tilslut den globale oplader til en stikkontakt. Bemærk: LED’en på inline-stikket lyser
ikke op endnu.
3. Stik opladerledningerne i opladerhullet i hælen på hver indlægssål. Når forbindelserne
er etableret, lyser oplader-LED-lyset på inline-stikket grønt, hvilket angiver, at
opladning er i gang.

3–D
Bemærk: Hvis ingen bestemt varmeindstilling vælges, genererer indlægssålerne ingen
varme og bruge minimal batteristrøm.
2. Pak fjernbetjeningen ud og fjern beskyttelsestapen for at aktivere det udskiftelige
batteri, som allerede er installeret.
3. Vælg en indstilling på fjernbetjeningen med knapperne: High (høj) (44°C),
Medium (38°C) eller No Heat (ingen varme). LED-lysene på indlægssålerne blinker
gentagende 1 gang hver flere sekunder ved indstillingen for ingen varme; i mediumindstillingen blinker de 2 gange hver flere sekunder: og i høj-indstillingen blinker de
3 gange hver flere sekunder.
4. Læg indlægssålerne i sko eller støvler ved at følge retningerne på bunden af
indlægssålerne. Tilskær indlægssålerne, hvis nødvendigt. Lægges i skoene med
stofsiden op.
5. Brug fjernbetjeningen til at styre temperaturen på indlægssålerne, når du har skoene
eller støvlerne på. LED-lyset på fjernbetjeningen blinker én gang for at vise at en
varmeindstilling er overført til indlægssålerne. Fjernbetjeningen kan bruges op til 2
meter fra indlægssålerne.
Bemærk: Varmeelementet i hver indlægssål går fra tæerne til fodbalden. Svang- og
hælområdet opvarmes ikke.

To måder at slukke indlægssålerne
Langtids: Når du ikke bruger dine indlægssåler i en længere periode (mange timer
eller dage), fjern indlægssålerne fra skoene og sæt ON/OFF (til/fra) knappen på hælen i
venstre-position (OFF). Fjernbetjeningen slukkes automatisk, når indlægssålerne sættes
på OFF (fra).
Korttids: Når du ikke bruger indlægssålerne i en kort periode (minutter eller timer
eller når din fødder er varme), brug indstillingen for ingen varme (No Heat) på
fjernbetjeningen til at sætte indlægssålerne på standby eller i sovetilstand. Det vil
tømme batteriet med ca. 2% i timen. Når det er nødvendigt med varme, trykker du
ganske enkelt på høj- eller medium-knappen på fjernbetjeningen.

Udskiftning af fjernbetjeningsbatteriet

Fjernbetjeningen er ved køb udstyret med et Lithium Cell # CR2032 batteri. Batteriet
holder i omkring to år ved normalt brug. Batteriet skal dog udskiftes årligt for at sikre
uafbrudt service fra fjernbetjeningen. Udskiftning af batteriet:
1. Fjern de fire små Phillips skruer på undersiden af fjernbetjeningen.

3. Sæt det nye batteri i holderen. Sørg for at batteriets positive (+) side vender opad.

5. Træk opladeren ud af stikkontakten og fjern ledningerne fra hver indlægssål.
ThermaCELL opvarmede indlægssåler er nu klar til brug.

2. Læg begge sidepaneler af fjernbetjeningen på bordet (se diagrammet på side 4). Fjern
det grønne printkort og vend kortet, så batteriholderen vender opad. Skub batteriet ud
af batteriholderen med en mønt.

4. Oplad indlægssålerne indtil oplader-LED-lyset på inline-stikket er slukket, hvilket
indikerer, at indlægssålerne er fuldt opladet.

Bemærk:
En eller to indlægssåler kan sættes til opladning ad gangen. Hvis begge indlægssålernes
batterier skal oplades, vil LED’en på inline-stikket lyse grønt.
Når indlægssålen er helt opladet, slukkes den grønne LED på inline-stikket.

Aktivering af indlægssålerne

1. Tænd hver opvarmede indlægssål ved at sætte ON/OFF (til/fra) knappen på hælen
i højre-position (ON). Det røde LED-lys på hver indlægssål blinker periodisk, og
indlægssålerne sættes til indstillingen for ingen varme (No Heat) på fjernbetjeningen.

4. Sæt det grønne printkort tilbage på plads. Sørg for at batteriet er placeret på undersiden
af printkortet. Placer nu forsiden af huset med det sorte gummiafstandsstykke over
printkortet.
5. Med de to sidepaneler af fjernbetjeningen samlet, skru sidepaneler sammen med de
fire små Phillips skruer.

TRÅDLØS & GENOPLADELIG

Velkommen til ThermaCELL teknologi
Kære køber af ThermaCELL™ opvarmede indlægssåler:
Vi er glade for, at du har besluttet at købe ThermaCELL opvarmede
indlægssåler med trådløs fjernbetjening og genopladelige indlagte
lithium-ion-polymerbatterier. Dit køb omfatter genopladelige
opvarmede indlægssåler med fjernbetjening til temperaturjustering.
Patentanmeldt.
ThermaCELL batteridrevet avanceret varmeteknologi er fantastisk til
aktiviteter i koldt vejr. Teknologien gør det muligt for køber bekvemt
at justere temperaturen på afstand, mens sko eller støvler bæres på.
Brugsanvisningen, som er vedlagt sammen med dette dokument,
giver tydelige og præcise anvisninger på, hvordan du skal bruge
dine opvarmede indlægssåler.
ThermaCELL produkter, herunder den prisbelønnede ThermaCELL
myggebalsamproduktlinje, gør at udendørs entusiaster kan nyde
deres aktiviteter (jagt, fiskeri, camping, osv.) med tillid og komfort.
Vi takker dig for dit køb af ThermaCELL opvarmede indlægssåler
og er overbeviste om, at dine aktiviteter i koldt vejr vil være mere
komfortable og behagelige.
Nyd dit køb.
ThermaCELL produktgruppe

