DÁMSKÉ VYHŘÍVANÉ LYŽAŘSKÉ BOTY ROSSIGNOL PURE PRO HEAT
KOPYTO : 100 mm – SLIM FIT

VYHŘÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

FLEXE : 100

- Zbytečně nepřehřívá podrážku

TEPELNÁ IZOLACE Z MERINO VLNY

- Zahřívá rovnoměrně celou nohu
- Efektivně hřeje tam, kde nejčastěji uniká teplo

BATERIE V ZADNÍ
ČÁSTI VNITŘNÍ
„BOTIČKY

JAK TO FUNGUJE ?
ZAPNUTÍ: Přidržte jedno z tlačítek „+/po dobu 1s a zapnete vyhřívání na 1.
VYPNUTÍ: Přidržte tlačítko „-„ po dobu 3s.

NASTAVENÍ
TEPLOTY(3 pozice)

Počet svítících kontrolek ukazuje nastavenou intenzitu.
Pokud nesvítí ani jedna kontrolka, vyhřívání je vypnuto.

Pro zvýšení intenzity zmáčkněte tlačítko “+”. Rozsvítí se počet kontrolek odpovídající zvolené intenzitě.
Pro snížení intenzity zmáčkněte tlačítko “-“. Počet svítících kontrolek se sníží dle počtu stisků tlačítka.
INTENZITA 3=VYSOKÁ (Výdrž baterie :4/5 hodin)//INTENZITA 2=STŘEDNÍ (Výdrž baterie :8/9 hodin)//INTENZITA 1=NÍZKÁ (Výdrž baterie :17/19
hodin). Baterie lze dobít po každém použití nebo dle potřeby.

TECHNICKÉ INFORMACE
Před prvním použitím je nutno baterie nabít
1. Připojte USB kabel. Kontrolka se rozsvítí zeleně. Připojte do každé boty jeden konektor. Kontrolka se rozsvítí červeně a nabíjení je zahájeno.
2. Jakmile jsou baterie nabity, kontrolka se rozsvítí červeně. Nabíjení je automaticky ukončeno. Doba nabíjení se pohybuje mezi 4-6 hodinami.
3. Vypojte USB konektory z obou bot.
4. Skryjte konektory zpět do botičky

1.1 Kontrolka ukazující intenzitu vyhřívání
1.2 Kontrolní panel pro nastavení intenzity vyhřívání
1.3 Konektor baterie
1.4 Konektor Boot Integrated System
1.5 Kapsa na baterii

2.1 Indikátor nabíjení
2.2 Nabíjecí kabel
2.3 USB konektor

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
▪

▪
▪
▪

▪

Tento výrobek není vhodný pro osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby
s omezenými zkušenostmi a znalostmi v případě, že na ně není dohlíženo osobou, která přebírá odpovědnost za
jejich bezpečnost a zajistila seznámení s potřebnými instrukcemi.
Děti by neměly manipulovat s produktem bez dozoru dospělého.
Pokud máte sníženou citlivost vůči vysokým nebo nízkým teplotám, konzultujte použití produktu se svým lékařem
(diabetici, osoby se zdravotním postižením).
Pravidelně kontrolujte, zda neobjevíte zarudnutí na prstech nohou. Při nadměrném vystavení vysoké teplotě
může dojít k popáleninám. Děti mohou produkt využívat jen pod dohledem dospělého zodpovědného za jejich
bezpečnost a zdraví.
Produkt nesmí být používán pro zahřívání zvířat.
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Kapsy na baterie je chráním před vlhkostí a sněhem. Baterie musí být při venkovním použití připevněny k botičce
pomocí popruhů (v balení) aby bylo zabráněno navlhnutí nebo zanesení konektoru špínou. Dále kapsa chrání obal
baterie před otevřením.
Pro dobíjení baterií používejte výhradně USB kabelu Therm-ic, který je součástí balení.
Boty nepoužívejte při nabíjení.
Do konektorů nevkládejte kovové ani jiné předměty, mohlo by dojít k poškození konektorů.
Pokud zjistíte, že je jakákoliv součást boty, baterie, nebo USB kabel poškozena, nedobíjejte baterii. Po vyjmutí
baterie mohou být lyžařské boty Pure Pro Heat využívány jako klasické lyžařské boty bez funkce vyhřívání.
Nestrhávejte ochrannou fólii chránící baterie. Existuje riziko exploze, pokud je s lithiovými bateriemi zacházeno
nepatřičně.
Pokud je poškozena ochranná fólie baterie, je nutné baterie zlikvidovat.
Nevyužívejte ohřívací zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Všechny součástky včetně kabelů by měly
být opravovány pouze výrobcem.
Pokud se objeví jakékoliv problémy s produktem, kontaktujte prodejce, distributora nebo výrobce.
Použité baterie nevhazujte do směsného odpadu, zlikvidujte podle místní legislativy.
Nevhazujte baterie do ohně, hrozí exploze.
Botičky není možné prát, ručně ani v pračce.
Teplota vysoušení po lyžování nesmí přesáhnout teplotu 40°C. Nikdy botičku nesušte v sušičce nebo na topení.

USB kabel*

Vstup: 5V / 2A

Univerzální
Vstup: 110 V–
nabíječka* 5V/2A
240 V (50-60
(není automaticky Hz) max. 300
součástí balení)
mA.
<<Dual>> lithiové
3,7 V / 2600 mAh
baterie*
*Náhradní díly dostupné z Therm-ic

Výstup: 4,2V /
1A x 2
Výstup 5 V /
2000 mA

Aktivace a nabíjená baterií
Baterie musí být před prvním použitím nabity.
1. Zapojte USB kabel. Indikátor nabíjení se rozsvítí zeleně. Dále zapojte konektory botiček k nabíječce. Poté, co je nabíjení
zahájeno, rozsvítí se indikátor červeně a zůstane svítit po celou dobu nabíjení.
2. Jakmile jsou baterie plně nabité, nabíjení je automaticky ukončeno a indikátor nabíjení se opět rozsvítí zeleně.
3. Vypojte konektory z USB.
4. Baterie připojte zpět k botičce.
Během a po ukončení nabíjení zůstane systém nastaven na intenzitu vyhřívání, která byla zvolena před započetím nabíjení.
Doporučujeme Vám vypnout Boot Integrated Systém během a po ukončení nabíjení, aby bylo zajištěno, že baterie zůstanou
plně nabity pro příští použití. Doba nabíjení je přibližně 4-6 hodin.
Důležitá rada: Dobíjejte baterie po každém použití, aby baterie zůstaly v perfektním stavu a vyhřívání Boot Integrated
System byl vždycky připraven k použití. Lithiové baterie mohou být dobíjeny v jakékoliv fázi nabití (částečně nebo úplně
vybité). Není tedy nutné nechat baterie zcela vybít, aby bylo možné je dobíjet.
Důležité: Neotvírejte balení baterií. Hrozí exploze. Existuje také riziko poškození elektronických komponentů.

Výrobce: Rossignol SAS
Výhradní dovozce a distributor značky Rossignol pro ČR: BRETTON s.r.o.
Více informací naleznete na: www.bretton.cz

