
       NÁVOD K POUŽITÍ

BALENÍ OBSAHUJE

Název Balení Počet kusů

vložka do bot pár 1

nabíječka kus 1

USB kabel kus 1

dálkový ovladač kus 1

návod k použití kus 1

POPIS

Dr. Warm jsou vložky do bot s bezdrátovým topením, které hřejí za každé situace díky integrovaným bateriím.

Můžete si jednoduše vybrat 3 nastavení teploty pomocí dálkového ovladače. Dr. Warm vložky do bot jsou 

vyrobeny z PORON® materiálu, který napomáhá absorbovat vibrace a otřesy při chůzi. Vložky jsou díky jejich

měkkému povrchu a důmyslně řešené klenbě ideální pro každodenní nošení a jsou vhodné do všech typů

obuvi, ať už se jedná o obuv běžnou na denní nošení či sportovní.

NABÍJENÍ BATERIÍ

Doporučujeme baterie vždy zcela nabít/vybít-ke zvýšení kapacity výkonu baterií.

Před použitím nových Dr. Warm vložek nebo při nepoužívání delším než 2 měsíce, doporučujeme vložky 

nabíjet do plné kapacity baterií cca 20 hodin. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nabíjet při

pokojové teplotě.

POSTUP NABÍJENÍ

1. Připojte nabíječku a USB kabel.

2. Vložte oba nabíjecí kabely do zdířek v zadní části vložek.

3. Zapojte do elektrické sítě (220V).

4. Červené světlo znázorňuje nabíjení.

5. Zelené světlo znázorňuje plné nabití baterií (cca po 5 hodinách), můžete odpojit kabely z vložek.

ZAČÍNÁME

1) ÚPRAVA VELIKOSTI

Vložky lez přistřihnout tak, aby pasovaly do bot. Vyvarujte se však střihu za čáru u špičky, na spodní části

vložek.

Upozornění:   Neohýbejte nepřiměřenou silou vložky, mohli byste poškodit topný systém.

2) ZAPNUTÍ

Spárování vložek s ovladačem

Podržte tlačítko na vložce a zároveň tlačítko ON/OFF na ovladači po dobu zhruba 2 vteřin. Jakmile na vložce

zabliká zelená dioda, je vložky spárovaná s ovladačem.

3) VLOŽENÍ DO BOT

Dr. Warm vložky se vkládají do prázdných bot. Položte vložky opatrně bez přílišného ohýbání na dno boty

potahovou látkou navrch. Jemně je zatlačte až do špičky boty.

4) ZAPNUTÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač má 4 tlačítka: L,M,H představující nastavení teploty a tlačítko pro zapnutí/vypnutí ON/OF.

Podsvícení se rozsvítí v reakci na jednotlivé teploty.



Tlačítko Teplota Barva Doba trvání

L 45°C zelená cca 8 hod.

M 50°C oranžová cca 6 hod.

H 55°C červená cca 4 hod.

ON/OF žádná žádná

Stiskněte tlačítko na 2-5 vteřin. Topná plocha začne do 20 vteřin hřát. Maximální vzdálenost mezi

vložkami do bot a dálkovým ovladačem je 5 m. V případě, že topení nereaguje na dálkový ovladač,

přečtěte si oddíl "Upozornění a údržba".

Jak vyměnit baterie v dálkovém ovladači:

1. Na dálkovém ovladači se nachází 3 pojistné šroubky, které povolte.

2. Mírně zatlačte k otevření krytu na baterii.

3. Vyjměte původní baterii a nahraďte novou (model č. CR2032).

Upozornění: Nevyhazujte použité baterie do koše, ale odevzdejte je na k tomu určeném sběrném místě.

UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA

(A) Pozor na vodu. Neperte vložky ve vodě ani je nenamáčejte. Topný okruh může být vodou zkratován,

       příp. může dojít ke vzplanutí či explozi.

(B) Pozor na vysoké teploty. Uvnitř vložek se nacházejí polymerové baterie, které mohou vlivem

       vysokých teplot či ohně explodovat.

(C) Komprese. Vložky nejsou schopny vydržet větší kompresi než 250 kg, větším tlakem může dojít

       k poškození okruhu a narušení funkčnosti vložek.

(D) Údržba v letních měsících. I v letních měsících nabíjejte vložky alespoň jednou měsíčně.

(E) Likvidace baterie. Nevyhazujte použité baterie do koše, odevzdejte je do sběrného koše na baterie.

(F) V případě, že vložky nefungují tak, jak mají:

       1) Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

       2) Nabijte vložky do úplného nabití - dokud nebude svítit zelené světlo.

       3) Zmáčkněte na vložkách tlačítko ON/OF na 2 vteřiny, rozsvítí se červené světlo a vložky začnou

            hřát. Poté zmáčkněte tlačítka L,M a H a držte 2 vteřiny, než se rozsvítí dané světlo tlačítka, které

            jste zmáčkli.

       4) V případě přetrvávajících problémů se obraťte na prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vzhledem k obsahu malých částic v tomto produktu, není vhodné pro děti do 3 let. Není určeno, příp.

pouze na lékařské doporučení, pro lidi se zvýšenou (ne)citlivostí dolních končetin, tj.pro děti do tří let

a osoby s poškozeným oběhovým systémem způsobeným diabetem či jinou chorobou. Nepoužívejte 

taktéž v případě poškození kabelů či jiných částí výrobku. Nezasahujte do výrobku a nepoužívejte pro

jiné účely, než pro které je výrobek určen.


