
Vyhrievane  vlož ky KCFIR 

1. Nabite vyhrievané vložky. Zástrčku nabíjačky vždy vkladajte opatrne 

2. Po 4-6 hodinách by sa LED svetlo vo vyhrievaných vložkách malo prepnúť na stále zelené svetlo. To znamená, že vložky 

sú plne nabité. 

 

3. Aktivujte (a deaktivujte) vyhrievané vložky stlačením tlačidla ON/OFF na 3 sekundy. 

4. Pomocou diaľkového ovládača nastavte vhodnú úroveň tepla. ALEBO krátkym stlačením tlačidla ON/OFF zmeníte 
teplotu 

5. Farba tlačidla označuje nastavený stupeň ohrevu. Červená (vysoká), modrá (stredná), zelená (nízka). 

6. Úroveň batérie vložiek môžete skontrolovať tak, že ich vypnete diaľkovým ovládačom. Ak LED bliká ČERVENÁ (0-33%), 
MODRÁ (34-66%), ZELENÁ (67-100%) 

7. Otestujte vložky: Dajte ich pod prikrývku asi na 10 minút. Skontrolujte rukami, či sa dostatočne zahrejete pre vaše 

potreby. 

8. Ak je to možné, odstráňte existujúce vložky z vašich topánok. 
9. V prípade potreby upravte vyhrievané vložky do topánok. Neponáhľajte sa, keď si vložky obstrihávate, aby vám dobre 

sedeli a neboli príliš krátke. Ako šablónu môžete použiť svoje existujúce vložky. NEREŽTE najvnútornejšiu čiaru, aby ste 
predišli poškodeniu vyhrievacej podložky. 

10. Vyhrievané vložky vložte do čistej a suchej obuvi. Keď budete chvíľu chodiť, budú lepšie sedieť. 

11. Deaktivujte vložky najnižším tlačidlom diaľkového ovládača. Vložky sú teraz v pohotovostnom režime. Ak chcete vložky 
úplne vypnúť, môžete stlačiť tlačidlo ON/OFF na 3 sekundy. 

VŠEOBECNÉ RADY: 

 Studené nohy majú horší krvný obeh. Pred aktiváciou vyhrievaných vložiek teda nedovoľte, aby vaše nohy 

prechladli. Energia, ktorá je potrebná na zahriatie studených nôh, bude veľká a nakoniec nemusí uspieť. 

 Pri veľmi nízkych teplotách možno nebudete cítiť teplo, ktoré vložky generujú, no ani nohy by vás nemali  „štípať“. 

 Ak si nie ste istý, či vyhrievané vložky fungujú dobre, skúste mať zapnutú iba JEDNU z dvoch vložiek. Zistite, či po 

10-15 minútach cítite nejaký rozdiel. 

 Vyhnite sa poteniu v topánke, vlhkosť ochladzuje vaše nohy. 

 Ak vyhrievané vložky nefungujú, môže to byť preto, že navlhli. Nechajte vložky dobre vyschnúť a skúste ich znova. 

 Vyhrievané vložky nikdy neperte a neponárajte do vody. Na čistenie použite vlhkú handru. 

AK VLOŽKY NEREAGUJÚ NA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ: 

1. 

2. Stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači ho naprogramujete na vložky. 

Vyššie uvedené kroky platia aj vtedy, keď ste dostali nový diaľkový ovládač. 

POZOR! Ak pociťujete nepríjemné mravčenie alebo ak pokožka sčervenie, hrozí popálenie. Okamžite vypnite zariadenie a 

prestaňte ho používať. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte bezpečnostné informácie. 

Stlačte tlačidlo ON/OFF na vložkách na 9 sekúnd, kým nezačnú blikať kontrolky LED.

UPOZORNENIE !
Zastrihnuté vyhrievané vložky NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ v rámci spotrebiteľského odstúpenia od zmluvy,
nie je možná ani ich výmena za iný tovar.
Vyhrievané vložky po rozbalení, prosím, najskôr odskúšajte vo voľnejšej obuvi, prípadne nechajte
nohy voľne položené na výrobku bez toho aby ste upravovali jeho veľkosť.




