HANDLEIDING VERWARMDE ZOLEN
Instructie voor het eerste gebruik
Laad de zolen voor gebruik volledig op. Knip de zolen op maat (zie stippellijnen op de zolen) of
beter, volg de omtrek van je eigen zolen. Let op, knip niet onder de lijn van de minimale maat,
anders raak je de warmtegeleiders aan (zie maten).

Zo werken de zolen
1. Druk 2-3 seconden op de zwarte knop aan de achterkant van de zool en naast het
laadcontact om elke zool in te schakelen
2. Druk op de AAN-knop op de afstandsbediening, het indicatielampje op de
afstandsbediening gaat één keer branden, terwijl de 3 LED-lampjes oplichten op elke
zool gedurende 3 seconden. De zolen beginnen warm te worden.
3. Druk op de “+” en “-” knoppen om de temperatuur te moduleren:
– 1 led aan: minimum temperatuur (ongeveer 40 ° C)
– 2 leds aan: gemiddelde temperatuur (ongeveer 45 ° C)
– 3 leds aan: maximale temperatuur (ongeveer 55 ° C)
4. Druk op de “OFF” -knop op de afstandsbediening, de indicator licht één keer op en
de verwarming wordt uitgeschakeld.
5. Je kunt het verwarmingssysteem stoppen en opnieuw starten vanaf de
afstandsbediening zonder de zoolplaat aan te raken (stand-by).
6. Denk eraan om na gebruik je inlegzolen uit te zetten door 2 tot 3 seconden op de
zwarte knop aan de achterkant van de zool en naast de oplaadbus te drukken. Let
op: Controleer of je zolen eraf zijn door te checken met de afstandsbediening (de
zooldiodes lichten niet meer op = de zolen zijn inderdaad uit).

Koppelinstructies bij afstandbediening
De afstandsbediening is normaal gesproken al gekoppeld met je zolen. Is dit niet het geval en
om de afstandsbediening aan de zolen te koppelen (verbinden), druk dan snel 8 keer op de
AAN-UIT knop aan de achterkant van elke zool: alle leds beginnen te knipperen. Druk binnen 23 seconden op de AAN-knop op de afstandsbediening, het koppelen wordt uitgevoerd en alle
LED’s knipperen een paar seconden.

Batterij en gebruiksduur
De batterij die meegeleverd is met uw product is een lithiumbatterij 3,7 V 2000 mAh.
De gebruiksduur zal ongeveer als volgt zijn (mede-afhankelijk van externe facturen, zoals de
temperatuur buiten):
•

40 ° C = 8,5 uur

•

45 ° C = 6,0 uur

•

55 ° C = 4,0 uur

Deze tijdsduur is een gemiddelde en is afhankelijk van externe factoren, zoals de temperatuur
buiten.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en onderhoud
•

We raden aan om de zolen na elk gebruik te verwijderen en ze af te drogen. Droog
de zolen volledig af in geval van onbedoelde onderdompeling. De bekleding van de
bovenkant van de zool kan met de hand worden gewassen met een borstel door de
zool naar beneden te kantelen zodat de circuits bij de hiel niet nat worden.

•

Schakel de verwarming niet in tijdens het opladen om de circuits te beschermen.

•

Niet gebruiken bij gezondheidsproblemen of bij kwetsbare gezondheid
(hartproblemen, pacemaker etc.)

•

Laat de zolen niet onbeheerd opladen en laat ze niet langer dan 5 uur opladen.

•

Gebruik geen andere laders dan de bijgeleverde laders.

•

De enige batterij kan ongeveer 400 cycli worden opgeladen en ontladen.

•

In geval van langdurig niet-gebruik, wordt aanbevolen om het elke 3 maanden op te
laden om de levensduur te behouden. Niet bewaren op een plaats waar de
temperatuur onder -20 ° C en boven 60 ° C daalt.

•

Kom niet in de buurt van vuur of een sterke warmtebron die de batterij zou kunnen
beschadigen.

•

Niet gebruiken als de elektrische elementen (batterij / circuit / verwarmingssysteem)
beschadigd zijn.

Recycling
De batterij weggooien op dezelfde manier als normale batterijen (milieustraat, speciaal
inzamelpunt dat door de gemeente is aangewezen).

