Talpbetét használati útmutató
A V20- 100/V20-200-as Formthotics Melegítő Gép használatához
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FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A TERMÉKET, OLVASSA EL
FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT ÉS A FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEKET A
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓN ÉS AZ ESZKÖZÖN
Ha ezt a kelléket elektromos eszközzel használja, fontos, hogy az alapvető
óvintézkedéseket kövesse, melyek a következők:

FIGYELEM
1

Ezt a talpbetétet csak a Formthotics V20-as Melegítő Géppel együtt használja. Ez a
termék nem kompatibilis semmilyen más lábbelivel.

2 A talpbetét használatkor igen meleg. Hogy elkerülje az égési sérüléseket, ne
érintkezzen csupasz bőr a forró felülettel.
3

Olvassa el valamennyi figyelmeztető és használati leírást, beleértve a Formthotics V20as Melegítő Gépet is, mielőtt felpróbálná az eszközt.

4 A Formthotics V20- as Melegitő Gépet a talpbetéttel mindig csak stabil és sík felületen
használja.

A MELEGITŐ GÉPRŐL
A Formthotics V20-as melegítő géphez készített talpbetét a legmagasabb minőségi és
működési követelményeknek megfelelően lett kialakítva.
Kifejezetten sí csizmák, hódeszka csizmák és egyéb teljesen fedett lábbelik használatához
tervezték. Amikor a Formthotics V20-as melegítő géppel együtt használja, gyengéden
melegíti fel bármelyik Formthotics talpbetétet a megfelelő hőmérsékletre a láb, illetve
lábbelihez személyre szabottan. Mindössze egyetlen beállítása van és nagyon egyszerű
használni.
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Használat
1. lépés
Engedje ki a lábbeli rögzítését, távolítsa el a benne lévő
betétet és helyezze be a lábbelibe a Formthotics- ot.
Helyezze be a talpbetétet a lábbelik egyikébe, ahogy a
képen szerepel egészen a lábbeli végéhez, amíg el nem
éri a Formthotic-ot. Húzza vissza kb. 1 centiméternyire a
talpbetétet.
Húzza meg a rögzítést a lábbelin a talpbetét körül.
Ismételje meg ezt a másik pár lábbelivel.

2. lépés
Csatolja a lábbelit és a talpbetétet a Formthotics
V20-as Melegitő Gép kivezető nyílásához a képi
leírás alapján. A lábbeli súlya biztosítani fogja, hogy
a talpbetét biztonságosan illeszkedjen a kivezető
nyíláshoz.

3. lépés
Nyomja meg a Start gombot. A LED-es lámpa zöldről kékre fog változni, mely azt jelzi, hogy a
melegítési folyamat elkezdődött. 3 perc múlva a LED-es lámpa zölden kezd el világítani és egy
berregő hangot fog hallani. Nyomja meg kétszer a gombot, ha újra szeretné indítani a melegítési
folyamatot.

4. lépés
Vegye le a lábbelit és oldja ki a rögzítést, hogy el tudja távolítani a talpbetétet.
Figyelem: a légtelenítő nyílás és a talpbetét behelyezett vége forró lehet. Távolítsa el a
talpbetétet a a betét aljának elmozdításával a kivezető nyílás alatt.
Rögzítse a lábbelit a felhasználóhoz azonnal és álljon benne 2- 3 percig, hogy lehetővé tegye,
hogy a Formthotics felvegye a láb és a cipő megfelelő formáját. Kapcsolja ki a készüléket.
Ez a gép kizárólag csak a Formthotics termékek felmelegítésére szolgál. Ne használja a
gépet semmilyen más célra vagy egyéb más márkájú lábbelihez vagy talpbetéthez.
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GARANCIA ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK
A Nemzetközi Lábtudományos Egyesület a vásárlástól számított két évre teljeskörű
garancát vállal minden hibás anyagból vagy rossz kivitelezésből eredő hibára. A garancia
nem vonatkozik a hibás használatból eredő károkra. Amennyiben a termék ezen időszak
alatt hibásodna meg, a terméket ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük. Ez a termék nem
javítható a felhasználó által, kérjük küldje vissza a terméket a szolgáltatóhoz.
Megsemmísités: Kérjük, hogy hasznosítsa újra vagy küldje vissza a terméket szétszedésre a
Nemzetközi Lábtudományos Egyesülethez, miután az már nem használható tovább.
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