HANDLEIDING VERWARMDE SOKKEN

Instructie voor het eerste gebruik
Laad de bijgeleverde batterijen volledig op (+/- 4 uur) voor gebruik. Haal de batterijen tijdens
het opladen uit de handschoenen. Nadat de batterijen opgeladen zijn plug je de batterij in de
handschoen en plaatst ze in de daarvoor bestemde zakken. Sluit de zakjes zodat de batterijen
er niet uitvallen.

Instructie voor het eerste gebruik
Laad de bijgeleverde batterijen volledig op (+/- 4 uur) voor gebruik. Haal de batterijen tijdens
het opladen uit de sokken. Nadat de batterijen opgeladen zijn plug je de batterij in de sok en
plaatst ze in de daarvoor bestemde zakken. Sluit de zakjes zodat de batterijen er niet uitvallen.

Wanneer zijn de batterijen opgeladen?
Tijdens het opladen van de batterij knippert een rode led langzaam op de batterij. Zodra de
batterij opgeladen is, zal het lampje permanent branden. De batterij is nu klaar voor gebruik.

Zo werkt de warmtebediening
•

Druk langer dan 3 seconden op de aan/uit-knop op de sokken om de batterij in te
schakelen. Het rode led-lampje zal gaan branden.

•

Door 1, 2 of 3 keer op dit knopje te drukken stel je het gewenste vermogensniveau in.

•

Indien je de knop weer 3 seconden lang indrukt, dan zal de batterij van de sok weer
uitgeschakeld worden.

Tijdsduur dat batterij meegaat bij verschillende standen
•

Batterij 3.7V 3400: lage stand: 6 uur – medium stand: 4 uur – hoogste stand: 1,5 uur

•

Batterij 7.4V 2200: lage stand: 8 uur – medium stand: 5 uur – hoogste stand 2 uur

•

Batterij 7.4V 2600: lage stand:10 uur – medium stand: 6 uur – hoogste stand: 3 uur

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

Instructies voor het koppelen en gebruiken van de
afstandsbediening (indien aanwezig bij het product)
Om de afstandsbediening met de batterijen te koppelen (verbinden), druk je 8 keer snel op de
aan/uit-knop van de sok: de blauwe en rode LED-lampjes lichten op. Druk binnen 2-3 seconden
op de AAN-knop op de afstandsbediening, het koppelen wordt uitgevoerd en alle LED-lampjes
knipperen een paar seconden.
Herhaal het proces voor de tweede batterij.
Druk op de ON-knop van de afstandsbediening en het indicatielampje van de
afstandsbediening zal één keer oplichten, terwijl de 3 leds van de batterij gedurende 3
seconden zullen oplichten.
Druk op de knoppen “+” en “-” op de afstandsbediening om de gewenste warmtegraad te
bereiken.
Druk op de “OFF” knop op de afstandsbediening en het indicatielampje gaat één keer branden
en de verwarming stopt.
Je kunt het verwarmingssysteem met de afstandsbediening stoppen en opnieuw starten zonder
de batterij aan te raken (stand-byfunctie).

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en onderhoud
•

Koppel de batterijen onmiddellijk los als je pijn of ongemak ervaart.

•

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

•

Laat batterijen niet onbeheerd opladen en laad ze niet langer dan 5 uur op.

•

Gebruik geen andere dan de meegeleverde batterijen.

•

Wij raden aan om de sokken met de hand te wassen in lauw water (15-30 ° C) om de
levensduur en die van de elektrische circuits te behouden. Verwijder de batterijen
voordat je gaat wassen. Niet in de machine drogen of in de droogtrommel.

•

De batterij kan ongeveer 500 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.

Levenscyclus van het product en recycling
De batterij weggooien op dezelfde manier als normale batterijen (milieustraat, speciaal
inzamelpunt dat door de gemeente is aangewezen)

