Instrukcje obsługi poszerzacza obuwia
Do użytku z podgrzewaczem Fromotics V20-100/V20-200
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJAMI I OSTRZEŻENIAMI TEJ ULOTKI ORAZ ZNAJDUJĄCYMI SIĘ
NA SAMYM URZĄDZENIU.
Podczas używania tego produktu z urządzeniem elektrycznym należy zawsze przestrzegać
następujących zasad bezpieczeństwa:

Uwaga
1

Poszerzacz obuwia może być używany wyłącznie z podgrzewaczem Formthotics
Heating Machine V20. Ten produkt jest niekompatibilny z żadnym innym urządzeniem.

2 Poszerzacz obuwia jest gorący w czasie użycia i przez jakiś czas po użyciu. Aby uniknąć
poparzenia nie dotykaj gorących powierzchni.
3

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie uwagi i instrukcje załączone z Formthotics
Heating Machine V20.

4 Używaj Formthotics Heating Machine V20 z zainstalowanym poszerzaczem obuwia
wyłącznie na stabilnej i płaskiej powierzchni.

UWAGI DOTYCZĄCE POSZERZACZA
Poszerzacz obuwia do podgrzewacza Formthotics Heating Machine V20 jest
wyprodukowany według najwyższych standartów jakości i funkcjonalności.
Jest on specjalnie zaprojektowany do użytku w butach narciarskich, w butach do
snowbordingu albo do innego wodoszczelnego obuwia. Używany z podgrzewaczem
Formthotics Heating Machine V20, lekko podgrzewa wkładki firmy Formthotics do
optymalnej temperatury aby dopasować je do stopy i obuwia clienta. Ma tylko jedno
ustawienie i jest bardzo łatwy w użyciu.
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OBSŁUGA
Punkt 1
Poluzuj zapięcie lub sznurówki obuwia. Usuń obecne wkładki i
włóż do butów wkładki Formthotics.
Włóż poszerzacz obuwia do jednego z butów jak pokazano,
tak aby poszerzacz dotykał wkładki Formthotic. Przesuń
poszerzacz do tyłu o 1 cm.
Zacieśnij but wokół poszerzacza przez zapięcie lub
zasznurowanie buta.
Powtórz to samo z drugim butem.

Punkt 2
Załóż but i poszerzacz na Formthotics Heat Machine
V20, jak pokazano. Ciężar buta zapewni dokładne
dopasowanie do wylotu podgrzewacza.

Punkt 3
Naciśnij guzik Start. Światełko LED zmieni kolor z zielonego na niebieski oznaczając, że podgrzewanie
się zaczęło. Po 3 minutach światełko LED zacznie migać na zielono i zabrzmi brzęczyk. Naciśnij guzik
dwa razy aby ponownie zacząć podgrzewanie.
Nie pozostawiaj maszyny samej podczas użycia.

Punkt 4
Zdejmij buty z podgrzewacza i poluzuj zapięcie aby wyjąć poszerzacz.
Uwaga: Wylot i końcówka podgrzewacza będą gorące. Wyjmij poszerzacz trzymając dół
podgrzewacza poniżej wylotu.
Natychmiast załóż buty clientowi i poczekaj 2-3 minuty aby wkładki Formthotics dopasowały
się do kształtu stopy i buta. Wyłącz prąd. To urządzenie służy wyłącznie do podgrzewania
wkładek Formthotics. Nie używaj tego urządzenia do innych celów ani do wkładek
ortopedycznych innych firm.
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GWARANCJA I SERWIS
Foot Science International gwarantuje ten produkt na wypadek uszkodzeń i wadliwego
materiału lub wykonania na okres 2 lat od daty zakupu. Gwarancja nie pokrywa zniszczeń
spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie. Jeśli produkt zostanie uszkodzony
podczas okresu gwarancji, naprawimy go bez opłaty. Ten produkt nie może być
naprawiany przez użytkownika. Prosimy o zwrot produktu do dostawcy w celu naprawy.
Pozbycie się urządzenia: Prosimy o rozważenie recyklingu lub o zwrot tego produktu do
Foot Science International w celu rozbiórki po zakończeniu używalności.

Foot Science International Ltd
26 Dakota Crescent, Sockburn,
Christchurch 8042, Nuova Zelanda
Telefono+64 3 348 2115
Email info@formthotics.com
Zobacz formthotics.com
FHMV20BF

