Betjeningsvejledning til støvleforlænger
Til brug sammen med Formthotics Varmemaskine V20-100/V20-200
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
FØR APPARATET TAGES I BRUG, LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE OG
ADVARSELSETIKETTER I DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET
Ved brug af dette tilbehør sammen med et elektrisk apparat, burde der altid tages
forbehold for forholdsregler inklusivt følgende:

ADVARSEL
1

Kun brug støvleforlængerene sammen med Formthotics Varmemaskinen V20.
Produktet er ikke kompatibelt med nogen anden enhed.

2 Støvleforlængeren er varmt hvis tændt og holder på varmen et stykke tid efter brug.
For at undgå forbrænding, lad ikke bar hud berøre varme overflader.
3

Læs alle advarseler og betjeningsvejledninger som medfølger Formthotics
Varmemaskinen V20 før montering af dette produkt.

4 Kun brug Formthotics Varmemaskinen V20 udstyret med støvleforlængere på en solid,
jævn overflade.

OM OPVARMNINGSMASKINEN
Støvleforlængeren til Formthotics Varmemaskinen V20 er konstrueret til at opfylde de
højeste standarder for kvalitet og funktionalitet.
Det er specielt designet til brug med skistøvler, snowboardstøvler eller andet fuldt lukket
fodtøj. Når det bruges sammen med Formthotics Varmemaskinen V20, det opvarmer
forsigtigt eventuelle Formthotics ortoser til den optimale temperatur for tilpasset
afstøbning af foden og fodtøjet. Den har kun en indstilling og er meget brugervenlig.
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Betjening
Trin 1
Løsne fastgørelsessystemet på støvlen. Fjerne eventuelle
eksisterende skoindlæg og indsætte Formthotics ind i
støvlerne.
Indsæt en støvleforlænger i en af støvlerne i den viste retning
indtil slutningen af støvleforlængeren rører ved Formthoticen. Træk støvleforlængeren tilbage med cirka 1 cm.
Stram fastgørelsessystemet på støvlen rundt om
støvleforlængeren.
Gentag med den anden støvle.

Trin 2
Sæt støvlen og støvleforlængeren på udgangene af
Formthotics Varmemaskinen V20 som vist. Støvlens
vægt vil sikre støvleforlængeren passer sikkert på
udgangen.

Trin 3
Tryk på Start knappen. LED indikatoren vil skifte fra grøn til blå for at indikere at varmeprocessen
er startet. Efter 3 minutter vil LED indikatoren begynde med at blinke grøn og der vil være en
summe lyd. Tryk på knappen to gange for at genstarte opvarmningscyklussen.
Efterlad ikke maskinen uden opsyn mens den opererer.

Trin 4
Fjern støvlerne og løsne fastgørelsessystemet for at tillade fjernelse af støvleforlængeren.
Bemærk: Udstødningsudløbet og den indsatte ende af støvleforlængeren er varmt. Fjern
støvleforlængeren ved at holde bunden af forlængeren under udgangen.
Tilpasse støvlerne omgående til kundens fødder og få dem til at så oppe i 2-3 minutter for at
tillade Formthotics at forme sig til formen af foden og skoen. Sluk på sluk knappen. Denne
maskines eneste funktion er at varme Formthotics produkter. Brug ikke maskinen til
nogen andre formål eller enhver anden mærke af ortopædisk fodindlæg eller skoindlæg.
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GARANTI & SERVICE POLITIK
Foot Science International garanterer dette produkt mod eventuelle defekter som følge af
fejlagtigt materiale eller håndværk i en toårig periode fra købsdaten. Garantien inkluderer
ikke skade pålagt som følge af fejlagtigt brug. Hvis produktet går i stykker i denne periode,
vil vi reparere eller erstatte det gebyrfrit. Dette produkt kan ikke serviceres af brugeren,
returnere venligt til udbyder for service.
Bortskaffelse: Overvej venligst genbrug eller returnering af dette produkt til Foot Science
International for demontering for enden af dens funktionsdygtige levealder.

Foot Science International Ltd
26 Dakota Crescent, Sockburn,
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