DÁMSKA VYHRIEVANÁ LYŽIARSKA OBUV ROSSIGNOL PURE PRO
HEAT

MODEL HEAT – PURE PRO
KOPYTO: 100 mm – SLIM FIT

VYHRIEVACÍ MODUL:

FLEX INDEX TVRDOSTI : 100

– Zbytočne neprehrieva podrážku

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MERINO VLNY

– Zahrieva rovnomerne celú nohu
– Efektívne hreje tam, kde najčastejšie uniká teplo

Nový systém ovládania vyhrievania pomocou bluetooth aplikácie

BATÉRIE SÚ V ZADNEJ
ČASTI VNÚTORNEJ
PAPUČE

AKO TO FUNGUJE?
1) Stiahnite si aplikáciu FREE THERMIC

ZAPNUTÍ BLUETOOTH
ZAŘÍZENÍ

2) Pre nájdenie Vášho bluetooth zariadenia a pripojenie sa
na neho dodržujte inštrukcie aplikácie
3) Zvoľte intenzitu vyhrievania
➢ Manuálne
➢ Eco – zvoľte počet minút, počas ktorých bude
vyhrievanie zapnuté a počet minút, kedy bude
vyhrievanie vypnuté
➢ Movement – zvoľte intenzitu vyhrievania počas Vášho
pohybu a intenzitu počas Vášho odpočinku

Dostupná pre:
➢ Apple
➢

Android

Inštrukcie k bluetooth pripojeniu Heat Pure Pro boty:
1) Uistite sa, že bluetooth na Vašom zariadení je zapnuté a otvorte Thermic Heat Control aplikáciu
2) Pripojte batérie – akonáhle sa objaví domovská stránka aplikácie, zapnite zariadenie na obidvoch topánkach tak, že dlho
podržíte tlačítko
3) Po pripojení batérii kliknite na „+“ v prostriedku obrazovky, zobrazíte tak zariadenia, ktoré sú pripojené cez Bluetooth, potom
kliknite na „add“ (pridať)
4) Ovládajte vyhrievanie – Prvá možnosť je ovládanie systému v oboch botách naraz, dá sa tu zvoliť intenzita vyhrievania od 1
do 10, alebo prerušiť vyhrievanie kliknutím na tlačítko „pause“.
5) Na nasledujúcej obrazovke môžete ovládať vyhrievanie každej topánky zvlášť..

MODEL PURE – HEAT
KOPYTO: 102 mm –REGULAR FIT

VYHRIEVACÍ MODUL:

FLEX INDEX TVRDOSTI : 70

– Zbytočne neprehrieva podrážku

TEPELNÁ IZOLÁCIA WINTHERM THERMIC

– Zahrieva rovnomerne celú nohu

– Efektívne hreje tam, kde najčastejšie uniká teplo

BATÉRIE SÚ V ZADNEJ

AKO TO FUNGUJE?

ČASTI VNÚTORNEJ

Vyhrievacie zariadenie sa dá nastaviť na 3 stupne intenzity vyhrievania

PAPUČE

pomocou jedného tlačítka na každej topánke. Keď indikátor nesvieti,
znamená to, že vyhrievanie je vypnuté.

NASTAVENÍ
TEPLOTY (3 pozice)

Ak podržíte tlačítko 3 sekundy, tak sa zapne vyhrievanie na úroveň 1.
Ak podržíte tlačítko 6 sekúnd, tak sa vyhrievanie vypne.
Ak už je vyhrievanie zapnuté tak:
máme 3 stupne vyhrievania
stlačením tlačítka na 1 sekundu zvyšujete intenzitu vyhrievania o jeden stupeň smerom hore.
stupeň 1 - indikátor zablikne 1 krát
stupeň 2 - indikátor zablikne 2 krát
stupeň 3 – indikátor kontinuálne svieti
Ak tlačítko nestlačíte po dobu 10 sekúnd tak sa zariadenie prepne do záložného módu.
Ak stlačíte tlačítko na 1 sekundu tak sa zariadenie opäť prebudí zo záložného módu a má nastavený stupeň vyhrievania ako pred
tým, než sa zariadenie preplo do záložného módu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
AKTIVOVANIE A DOBÍJANIE BATÉRII
Batérie musia byť nabité pred prvým použitím.
1. Zastrčte USB kábel do zdroja. Indikátor dobíjania (2.1) zasvieti na zeleno. Následne pripojte oba konektory
lyžiariek do USB dobíjačky. Systém dobíjania integrovaný v topánke môže byť nastavený na akúkoľvek silu na
začiatku dobíjania. Dobíjanie začne automaticky a indikátor dobíjania svieti na červeno a ostane červený počas
celej doby dobíjania.
2. Keď sú batérie plne dobité, indikátor dobíjania začne svietiť na zeleno a dobíjanie sa automaticky zastaví.
3. Odpojte oba konektory lyžiariek od USB dobíjačky.
4. Konektory schovajte do vrecka na topánke
Počas dobíjania a po ňom ostane systém vyhrievania nastavený na rovnakej sile / úrovni, ako bol nastavený
pred začatím dobíjania.
Doporučuje sa VYPNÚŤ systém vyhrievania počas a po každom dobíjaní, aby sa batérie udržali v plne nabitom
stave pokiaľ sa obuv nepoužíva. Čas dobíjania je približne 4 až 6 hodín.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
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Tento produkt nie je vhodný pre ľudí (vrátane detí) s nedostatočnou citlivosťou a
nedostatočnou intelektuálnou schopnosťou, alebo pre nedostatočne skúsených a
znalých ľudí pokiaľ nie sú v sprievode ľudí, ktorí ich vedia poučiť o správnom používaní tohto výrobku.
Zabezpečte, aby sa deti nehrali s týmto zariadením.
Ak nie ste schopní cítiť chlad, alebo teplo, poraďte sa so svojím lekárom o vhodnosti použiť tento
produkt.
Pravidelne kontrolujte, či sa Vám neobjaví sčervenanie na prstoch po používaní produktu. Je tu riziko
popálenia, v prípade ak vystavíte pokožku najsilnejšiemu režimu vyhrievania príliš dlhú dobu.
Deti môžu tento produkt používať, len ak sú v sprievode zodpovednej osoby.
Tento produkt sa nemôže používať na ohrievanie zvierat.
Vrecko batérii chráni batérie pred postriekaním od vody/snehu. Akonáhle sú batérie inštalované na
produkte, tak musia byť pripojené ku konektorom kedykoľvek keď obuv používame vonku, preto aby
sme ich ochránili pred vlhkosťou a nečistotami a tiež preto aby sa predišlo náhodnému otvoreniu
priestoru pre batérie.
Používajte iba USB kábel dodaný spolu s lyžiarkami.
Neobúvajte si lyžiarky počas dobíjania batérii.
Nikdy nevkladajte kovové predmety ku konektorom, alebo k USB dobíjačke, pretože to môže spôsobiť
ich poškodenie.
Ak zistíte, že konektory, batérie, alebo iné časti vyhrievacieho zariadenia sú poškodené, vyhrievacia
funkcia musí byť vypnutá.
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Používané batérie sú lítium-iónové. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť ochranný film batérii, pretože môže
dôjsť k explózii. Ak dôjde k poškodeniu ochranného filmu batérii, je potrebné batérie vyradiť z
používania.
Neupravujte zariadenie a používajte ho iba na účel, ktorému je určené.
Použité batérie nezahadzujte do komunálneho odpadu. V žiadnom prípade ich nehádžte do ohňa. Hrozí
explózia.
Vnútorná papuča lyžiarky vybavená systémom vyhrievania Termic sa nesmie prať ani v práčke, ani
ručne.
Sušenie po použití je nutné robiť pri maximálnej teplote 40°C.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 dobíjačka*
Univerzálná
dobíjačka*
5V/2A

Vstup: DC 5V Výstup: 4,2V
/ 2A
/ 1A x 2
Vstup: 110
Výstup 5 V /
V–240 V (50- 2000 mA
60 Hz) max.
300 mA.
3,7 V / 2600 mAh

Dual Lithium
batérie *
*Náhradní díly dostupné z Therm-ic
Doležité odporúčanie:

Dobite batérie po každom používaní aby ste ich udržali v dobrom stave a aby bol systém vyhrievania schopný
pracovať vždy keď to bude potrebné.
Batérie sú vyrobené z lítium-iónových článkov. Môžu byť dobíjané kedykoľvek , nemusia byť úplne vybité pred
dobíjaním.
Nikdy sa nesnažte otvárať obal batérie. Hrozí explózia ak sa pri neodbornej manipulácii s batériami. Taktiež tým
hrozí poškodenie komponentov vyhrievacieho integrovaného systému v topánke

Výrobca: Rossignol SAS, Francúzsko
Dovozca do SR: BRETTON s.r.o., Česká republika
Ďalšie potrebné informácie o používaní lyžiarskej obuvi nájdete na www.bretton.cz

