Návod k obsluze roztahovače obuvi
Pro nahřívač Formthotics model V20-100/V20-200
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY V TOMTO NÁVODU I NA PŘÍSTROJI
Při použití tohoto příslušenství s elektrickým spotřebičem byste měli vždy dodržovat
základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ
1

Používejte tento roztahovač obuvi pouze ve spojení s nahřívačem Formthotics V20.
Tento výrobek není kompatibilní s žádným jiným zařízením.

2 Roztahovač obuvi je při použití a krátce po něm horký. Aby se zabránilo popálení,
nedotýkejte se holou pokožkou horkého povrchu.
3

Před sestavením tohoto přístroje si přečtěte všechna varování a návod k použití, který je
přiložen k nahřívači Formthotics V20.

4 Provozujte nahřívač Formthotics V20 vybavený roztahovačem obuvi na stabilním
rovném povrchu.

O NAHŘÍVAČI
Roztahovač obuvi pro nahřívač Formthotics V20 je navržen tak, aby splňoval nejvyšší
požadavky na kvalitu a funkčnost.
Je speciálně navržen pro lyžařskou, snowboardovou obuv nebo jinou plně uzavřenou
obuv. Při použití ve spojení s nahřívačem Formthotics V20 mírně zahřívá jakékoliv stélky
Formthotics na optimální teplotu pro tvarové přizpůsobení podle chodidla a obuvi. Má
pouze jedno nastavení a je jednoduché ho ovládat.
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Obsluha
Krok 1
Uvolněte upínací systém obuvi. Vyjměte z bot
všechny případné vložky a vložte do nich stélky
Formthotics.
Vložte roztahovač obuvi do jedné z bot v zobrazeném
směru tak, aby se dotýkal stélek Formthotic.
Vytáhněte roztahovač obuvi zpět zhruba o 1 cm.
Utáhněte upevňovací systém na botě kolem
roztahovače obuvi.
To samé opakujte s druhou botou.

Krok 2
Upevněte botu a roztahovač obuvi do nástavce
na nahřívači Formthotics V20, jak je znázorněno.
Hmotnost boty zajistí, že se roztahovač obuvi
bezpečně vejde do nástavce.

Krok 3
Stiskněte tlačítko Start. Barva LED kontrolky se změní ze zelené na modrou, což signalizuje
zahájení zahřívacího cyklu. Po 3 minutách začne LED kontrolka blikat zeleně a ozve se
zvukový sygnál. Pro přerušení zahřívacího cyklu stiskněte tlačítko dvakrát.
Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.

Krok 4
Sejměte boty a povolte upevňovací systém tak, aby bylo možné vyjmout rotahovač obuvi.
Poznámka: Výstupní nástavec a konec vloženého roztahovače obuvi bude horký. Vyjměte
roztahovač obuvi tak, aby jeho dolní část byla pod nástavcem.
Ihned nasaďte boty zákazníkovi a nechte jej v nich stát po dobu 2–3 minut, aby se stélky
Formthotics mohly vytvarovat podle jeho chodidla a boty. Vypněte hlavní vypínač.
Přístroj je určen výhradně k zahřívání výrobků Formthotics. Nepoužívejte jej k žádným
jiným účelům ani pro jinou značku vložek či stélek.
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ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY
Společnost Foot Science International poskytuje na tento výrobek záruku na vady
materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od zakoupení. Záruka se nevztahuje na
škody způsobené nesprávným používáním. Pokud se během tohoto období objeví vada
na výrobku, bude výrobek bezplatně opraven nebo vyměněn. Opravu tohoto výrobku
nemůže provádět uživatel, předejte ho prosím k servisu v místě dodání.
Likvidace: Zvažte prosím recyklaci nebo vrácení výrobku Foot Science International k
demontáži na konci jeho funkčního období.

Foot Science International Ltd
26 Dakota Crescent, Sockburn,
Christchurch 8042, Nový Zéland
Telefon +64 3 348 2115
Email info@formthotics.com
Navštivte stránku formthotics.com
FHMV20BF

