
 

BLAZE kábeles fűthető talpbetét  

Tisztelt Vásárlónk!   

Köszönjük, hogy termékünket választotta és bízunk benne, hogy használata során sok örömöt okoz majd a hideg téli napokon.  

Mielőtt használná a terméket, kérjük olvassa el jelen tájékoztatónkat.   

A csomag tartalma egy pár talpbetét, egy pár rögzítő pánt és egy pár elemtartó box.   

Rövid leírás  

• A talpbetét vágással könnyen méretre igazítható a különböző formájú és méretű lábakhoz.  

• A lábra rögzíthető akkumulátor/elem tartót a lehető legkönnyebbre tervezték.  

• Szabványos AA (ceruza) elemmel vagy AA akkumulátorral használható. A nagyobb teljesítmény és fűtési idő eléréséhez 

ajánljuk a forgalmazónál megvásárolható 3000mAh lítium-polimer akkumulátor szettet.  

• A fűtőelemek a talpfelület elülső részén egyenletes hőmérsékletet adnak le.  

Figyelmeztetés!  

Mielőtt méretre vágná a talpbetétet, kérjük, győződjön meg annak megfelelő működéséről, mert az esetleges elállási jog 

gyakorlásánál csakis eredeti méretű és csomagolású terméket tudunk visszavenni!  

Üzembe helyezés  

• Vágja méretre a talpbetétet. Vágás közben haladjon a kijelölt vonalak mentén.  

• Tegye az AA (ceruza) elemet vagy az AA újratölthető akkumulátort a tartókba a polaritásoknak megfelelően, majd tegye 

bele őket a lábra rögzíthető tartóba.  

• Ha a 3000 mAh lítium-polimer akkumulátorokat használja, nem szükséges hozzá az akkumulátor doboz.  

• Az akkumulátor dobozon található On/Off kapcsolóval tudja be- illetve kikapcsolni a terméket. A fűtési idő 2-3 óra folyamatos 

használatot jelent, míg a külön vásárolható 3000 mAh lítium-polimer akkumulátorokkal 4-6 órát. (fűtési fokozattól függően)  

Általános hasznos tanácsok:  

A hideg lábakban a vérkeringés is lassabb, ezért ne várja meg még lehűl a lába, hanem időben kapcsolja be a talpbetétet. Az energia 

ami a lehűlt lábak felmelegítéséhez kell az nagyobb lesz és a hatásfok sem lesz tökéletes. Azonban alacsony hőmérsékleten 

üzemeltetett talpbetétnél lehet, hogy nem érzi a meleget, de a lába nem fog kihűlni még nagy hidegben sem.  

Ha nem biztos abban, hogy a fűtött talpbetét jól működik, próbálja meg, hogy csak az egyik legyen bekapcsolva. Ha 10-15 perc eltelte 

után érezni fogja a kettő közti különbséget a termék jól működik. Kerüljük a lábak túlzott izzadását, mert a nedvesség hűti a lábat.  

Ha a fűtött talpbetét nem működik, lehet, hogy azért, mert nedves lett. Hagyja, hogy a talpbetét megszáradjon, majd próbálja újra.  
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