
Belangrijke opmerkingen

Zet de zolen uit voordat u oplaadt.
U kunt op elk gewenst moment opladen.
Niet in contact laten komen met water of vuur.
Draag niet voor voetballen, hardlopen of soortgelijke sportactiviteiten.
Deze inlegzooltjes zijn uitsluitend voor gebruik in schoenen.
SchaSchakel de inlegzolen uit als ze niet in gebruik zijn.

Eigenschappen

Vermogen 2,2W 0,2W * 2stuks

Batterij 3,7V 1400mAh Lithium Polymeer batterij

Lader 5V Dubbele uitgang

Wordt na 4 uur automatisch uitgeschakeld

Synthetische bovenkant, beschermd tegen over-laden.

Temperatuurinstelling en bijbehorende tijd

Stand 1. tot 50°C  (ongeveer 3 uur) 

Stand 2. tot 45°C  (ongeveer 3,7 uur)

Stand 3. tot 40°C  (ongeveer 4,5 uur)

De temperatuurinstelling en bijbehorende tijd hangt af van de 
omgevingstemperatuur. De aangegeven tijden zijn berekend op basis van een 
omgevingstemperatuur van -20° tot 10°C

Bedankt voor de aankoop van Warmawear. Wij leveren nog veel meer fantastische 
producten: handschoen-binnenvoeringen, verwarmde sjaals, verwarmde sokken

Gemaakt in China

WWasvoorschriften
Niet wasbaar - uitsluitend met een vochtige doek schoonmaken



Oplaadbare Verwarmde Inlegzolen met Afstandsbediening en 3 Warmtestanden
Handleiding voor CF0506

Koppeling afstandsbediening en binnenzool

Voor eerste ingebruikname, schakel 1 van de 2 inlegzolen in en druk dan continu op de 
vergrendelingsknop van de afstandsbediening totdat het BLAUWE LED-lampje 
knippert. Herhaal voor de andere inlegzool.

Afstandsbediening

1: warmte-instelling 32-50 (Hoog / blauw)

2: warmte-instelling 32-45 (Medium / knipperend blauw)

3: warmte-instelling 32-40 (Laag / snel knipperend blauw)

Uitschakelen: druk op de vergrendelingsknop (LED lampje uit)

Op maat knippen

De verwarmde inlegzolen kunnen op schoenmaat worden geknipt
Volg de gewenste maat-lijnen (buiten de witte lijnen). Knip niet verder dan de 
ononderbroken lijn, want dit kan de inlegzool permanent beschadigen.
Knip niet in het hielstuk, waar  de batterij zich bevindt: knip alleen rondom de tenen.

Opladen

Tijdens het opladen van de verwarmde binnenzool wordt het LED lichtje rood. 
Wanneer de inlegzool volledig opgeladen is, gaat het rode lichtje uit. Voor de eerste 
ingebruikname moet u 4-5 uur rekenen voor opladen.


