
optrukket linje på sålen, da varmetrådene løber her. Klip kun til den stiplede linje. 

Se mere på www.thermosoles.eu (engelsk)

 Tænder ved 31 grader. Slukker ved 41 grader. 

Da opvarmningen af dine fødder afhænger af, hvor kolde eller varme de er, så er det svært

at sige, hvor lang tid en opladning holder. Det kan svinge fra 4-8 timer. 

Anvendelse
Sæt begge såler til on. Tjek at en lille lampe ved siden af on-knappen lyser rødt, hvilket den

Tag sålerne ud af skoene efter hver anvendelse, og sæt dem til tørre hvis nødvendigt.  

Vask dem kun med en hårdt opvredet klud. Brug ikke rengøringsmidler.  Sålerne må ikke

komme i vand. 

Opladning

Du kan klippe varmesålen til, så den passer til dine sko. Du må ikke klippe indenfor den fuldt

Fjernbetjeningen
Der er 3 funktioner på fjernebetjeningen. Ved første klik, da aktiveres sålerne. De vil nu 

sikre en temperatur på 37 grader. Du kan booste opvarmningen, hvor andet klik giver 38

grader og tredie klik giver 44 grader. 

Vedligeholdelse

gør, når sålen er mellem 31 og 41 grader. Da dine fødder kan have to forskellige temperatur-

er, kan den ene lampe være tændt, mens den anden er slukket. 

lyser rød mens den oplader, og bliver grøn, når sålerne er helt opladte. 

Ergonomisk tilrettet sål, der kan klippes i tåenden, så den passer perfekt.

Indbygget temperatursensor der sikrer optimal fodklima. 

Første gang sålerne tage i brug, skal de lade op i 8 timer. Efterfølende opladninger tager ca. 

2 timer. For enden af sålen er der en flap, der åbnes. Her stikkes kablet til opladeren i. 

Sålerne skal være på off, mens de lades op. Begge såler skal oplades samtidig. Opladeren

Integreret højeffektivt batteri, der lades op på 2 timer.

Thermosåler med varmeindstillinger via fjernbetjening

Aldrig mere kolde fødder

Passer til alt fodtøj

Meget tynd sål. 3 mm foran og 12 mm under hælen. Vejer 110 gram. 

Ingen irriterende kabler mens du har dem på.




