
Temperatuur- en tijdinstellingen:
25% Vermogen: 40±5°C (4±0,2 Uur)  
50%  Vermogen: 45±5°C (3,5±0,2 Uur)  
75% Vermogen: 50±5°C (3,0±0,2 Uur)  
100%  Vermogen: 55±5°C (2,4±0,2 Uur)  
Zonder bluetooth werken de zolen 
standaard op 75% en schakelen ze na 
2 uur automatisch uit. De temperatuur 
en tijd zijn afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur en zijn berekend op 
een omgevingstemperatuur tussen de -20 
en 10°C.

De verwarmde inlegzolen kunnen op uw 
schoenmaat worden bijgesneden.
1. Snij de zolen, langs de buitenkant van 
de snijlijnen, a.d.h. van de maatlijnen 
op de juiste maat. Snij nooit binnen 
de ononderbroken lijn want dit zal de 
binnenzool onherstelbaar beschadigen.

2. Als u de inlegzolen gaat bijsnijden, snij 
dan alleen rond het deel van de voorvoet en 
tenen en niet bij de hiel waar de accu zit.

Technische specificaties:
Vermogen: 2,3W ± 0.2W (2 maal) 
Max. vermogen: 2,8W - ruststroom: <0.8mA  
Accu: 3,7V 1400mAh Lithium Polymeer 
Accu 
Laadspanning: 4,5~5,5V (Dubbele uitgang)  
Overlaadbeveiliging 
Bluetooth bereik: ≥10m

Maten:
Nr 1: EUR: 36-38, UK: 3½-5, USA: 4½-6  
Nr 2: EUR: 39-41, UK: 6-7½, USA: 7-8½  
Nr 3: EUR: 42-44, UK: 8-9½, USA: 8½-10½  
Nr 4: EUR: 45-47, UK: 10½-12, USA: 11½-13

Dank u, dat u gekozen heeft voor                           ,
 hieronder vindt u een greep uit onze catalogus.

www.warmawear.com
Made in PRC NIET WASSEN
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Verwarmde Inlegzolen met Bluetooth

Aan/uit-knop
Open het deksel en schakel de zool in; deze wordt  nu tot 75% van zijn vermogen 
opgewarmd (50±5°C). Na 2 uur worden de zolen automatisch uitgeschakeld.

Gebruik van de App:
1. Bedien de inlegzolen met uw smartphone 
of tablet. De gratis ‘SMART WARMER’ app 
kunt u downloaden van Google Play of de 
Apple Store.
De software ondersteunt de volgende 
apparaten:
iPhone4s/5/5C/5S/6/6 PLUS, iPad2/3/
MiNi en de  iPod touch serie. De meeste 
smartphones en tablets met Android 4.3 
(Jelly Bean) of hoger.

2. Zet Bluetooth aan op uw smartphone of 
tablet.
3. Voor de app instructies, zie verderop.
Led-indicatie:
     Blauwe led knippert langzaam -
     Ingeschakeld 
     Blauwe led gaat uit - Uitgeschakeld 
     Blauwe led knipper snel - Storing 

Opladen:
“De led kleurt rood wanneer de zool wordt 
opgeladen en gaat uit als 
 de zool volledig is opgeladen.  
De  rode led gaat knipperen als de accu bijna 
leeg is.  
De eerste keer moeten de zolen zo’n 4-5 uur 
worden opgeladen. “
Let op: Schakel, voor het opladen de zolen 
uit. U kunt ze op op elk moment opladen. 
De zolen niet in water gooien of in brand 
steken. Niet dragen bij het beoefenen van 
balspelen of andere sport activiteiten. Dit 
artikel mag alleen worden gebruikt in een 
schoen of laars. Schakel de inlegzolen uit 
wanneer ze niet gebruikt worden.

* Sommige Android-telefoons zijn mogelijk niet compatibel met deze app.

Ga voor de app naar ofwel de App Store of 
naar Google Play en type Smart Warmer in de 

zoekbalk.

Snijlijn

De micro USB oplaad aansluiting, led en aan/uit-
knop zitten verborgen achter een siliconen deksel.



Verwarmde Inlegzolen met Bluetooth
Voor Android (Let op: Alleen geschikt voor Android 4.3 Jelly Bean en hoger)

Stap 1

Selecteer ‘BT-list’ en druk op de corresponderende 
positie op het plaatje van het poppetje, selecteer de 

Bluetooth-naam uit de lijst met apparaten en mak een 
verbpnding met dit apparaat.

Stap 2

Druk, nadat de verbinding is gemaakt, 3 seconden op 
de corresponderende positie op het plaatje van het 
poppetje, om het menu met temperatuur, timer  en 

aan/u-knop op te roepen.

Stap 3

Gebruik in dit menu de aan/uit knop voor het in of 
uitschakelen.

Stap 4

Druk en blijf op de grote ronde knop drukken om de 
temepratuur in te stellen.

Stap 5

Druk op de timer knop om de timer in te stellen.

Stap 6

Klik onderaan het scherm op Settings (Instellingen) 
en selecteer het apparaat waarvan u de naam wilt 

wijzigen  en klik op “Rename” (Naam wijzigen) .

Stap 7

Klik in het Settings (Instellingen) menu  op “Disconnect 
Bluetooth” om de Bluetooth verbinding te verbreken.

Stap 8

Klik in het Settings (Instellingen) menu  op “Background 
Image” om de achtergrond te wijzigen. (‘BT-list2’ is 

identiek aan ‘BT-list’)

Verwarmde Inlegzolen met Bluetooth
Voor Android (Let op: Alleen geschikt voor Android 4.3 Jelly Bean en hoger)


