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Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller 2 st iläggningssulor med inbyggda åter-uppladdningsbara Litiumjon
Polymer batterier, 1 st fjärrkontroll, 1 st laddare, 1 snodd samt 1 st förvaringspåse.

Att komma igång
Sulorna kan vid behov klippas så de passar just dina skor eller kängor.

Var noga med att följa varningstexten i den vita rutan som är tryckt under sulan. De två linjerna 
är bara tänkta som exempel på var man kan klippa.

Varning: Klipp inte innanför den heldragna vita linjen och undvik även upprepade kraftiga  
böjningar av sulorna. Det kommer att skada värmeelementen och sulan.

laddning och återladdning:  
ON/OFF-knappen och återuppladdningsuttaget är placerat längst bak vid hälen på varje sula. 
En mjuk svart plasthatt skyddar återuppladdningsuttaget. När du ska ladda dina sulor måste 
ON/OFF-knapparna vid hälen vara i den vänstra OFF-positionen.

Innan du använder dina ThermaCELL Heated Insoles första gången måste batterierna full-lad-
das. Bästa resultatet uppnås vid laddning i rumstemperatur. Laddningen kan ta upp till 3 timmar 
vid första laddningen. Laddningstiden därefter beror på hur pass urladdade batterierna i sulorna 
är när du laddar dom.

Placera laddaren i ett eluttag. LED-indikatorn på laddaren kommer att lysa grönt. Placera där-
efter de två laddkablarna i sulornas återuppladningsuttag. Laddarens LED-indikator kommer  
att lysa med grönt sken så länge sulorna laddas.

När batterierna är fulladdade kommer laddarens LED-indikator att slockna. 

Efter att batterierna har blivit fulladdade kommer laddsystemet att förse sulorna med en låg kon-
tinuerlig laddning så fulladdningen bibehålls. Detta fortgår till dess att laddaren tas ur sulorna. 

När laddaren frånkopplas ur vägguttaget bör den även kopplas bort från sulorna.

Hur värmesulorna laddas och återladdas

1. Skjut ON/OFF-knappen bak på varje sula till vänster (OFF-position).

2. Placera laddaren i ett eluttag. 

3. Placera de två laddkablarna i respektive sulas återuppladdningsuttag vid hälen på sulan.  
När allt är inkopplat kommer laddarens LED-indikatorn att lysa grönt och därmed visa att  
laddning pågår.

4. Ladda sulorna tills LED-indikatorn slocknat, sulorna är då fulladdade.

5. Ta ut laddaren ur vägguttaget och ta bort kablarna från varje sula. ThermaCELL Heated  
Insoles är nu klar för användning.

notera: Varje sula kan laddas var för sig eller båda samtidigt. Laddarnas LED-indikator kommer 

att lysa grönt så länge någon av sulorna laddas.

Att aktivera värmesulorna
1. Aktivera varje sula genom att skjuta ON/OFF-knappen vid hälen till höger (ON-position). Lysdio-

den som finns mellan laddningsuttaget och ON/OF-knappen bakom den mjuk svart plasthatt 
bakpå hälen kommer då att blinka rött med långsam frekvens. Det indikerar att sulan är i ”stand 
by” läge dvs är redo för aktivering med att ingen värmeinställning (HIGH/MEDIUM) har valts. OBS! 
I detta läge genererar inte sulorna någon värme och använder då minimalt med ström.

2. Sätt i sulorna i skorna genom att följa instruktioner under sulorna. Vid behov, klipp sulorna så de 
passar om det är nödvändigt. Den röda tygsidan ska vara uppåt

3. Packa upp fjärrkontrollen och ta bort plastskyddsfilmen för att aktivera det redan installerade och 
utbytbara batteriet.

4. Välj en inställning på fjärrkontrollen: tryck antingen på knappen ”HIGH” (44°C) eller ”MEDIUM”  
(38°C).

5. Använd fjärrkontrollen för att styra värmen i sulorna efter behov när de används i skorna. LED-
indikatorn på fjärrkontrollen kommer att lysa en gång för att bekräfta att vald inställning har 
skickats till sulorna.

6. Fjärrkontrollen räckvidd är upp till 2.1 meter från sulorna.

OBS! Värmeelementet i varje sula går från tårna fram till hålfoten. Hålfoten och häl-området är inte 
uppvärmt.

Två sätt att stänga av värmen i iläggningssulorna  
1. Ta ur sulorna ur skon och skjut ON/OFF-knappen vid sulornas häl till vänster (OFF-position).  

Fjärrkontrollen stänger av sig automatiskt när sulorna stängs av. Sulorna är nu helt avstängda.

2. När sulorna ligger i skorna och man inte vill ta ut dem: välj ”NO HEAT” på fjärrkontrollen.  
Värmen stängs av men sulorna är nu i ”stand by”-läge. 

Byte av batteri i fjärrkontrollen
Fjärrkontroller kommer utrustad med ett Litium CR 2032 batteri. Batteriet ska räcka i ca 2 år vid 
normal användning. Dock rekommenderas att du byter batteriet årligen och det för att säkerställa 
en oavbruten kommunikation mellan sula och fjärrkontroll.

Byte av batteri:

1. Skruva ur de fyra små skruvarna på undersidan av fjärrkontrollen.

2. Lägg fjärrkontrollens båda sidor med utsidan neråt på ett bord. Ta upp det grönfärgade krets-
kortet och se till att batterihållaren är uppåt. Använd ett mynt och tryck ut batteriet från batteri-
hållaren. 

3. Byt batteri genom att sätta in ett nytt batteri i hållaren. Kontrollera att den positiva sidan av  
batteriet (+) är uppåt.

4. Lägg därefter tillbaka kretskortet i fjärrkontrollens bakdel (den utan gummimatta). Förvissa dig  
om att batteriet är placerat på kretskortets undersida (ej uppåt). Placera därefter framdelen med 
gummiskyddet över kretskortet.

5. Med de två sidorna på fjärrkontrollen sammanförda, skruva tillbaka de fyra skruvarna.

De inbyggda Litiumjon Polymer batterierna i iläggssulorna
De högkvalitativa Litiumjon Polymer batterierna kan återuppladdas cirka 500 gånger.

Batterierna är inbyggda i sulan och är inte åtkomliga.

För bästa funktion: ladda ibland ut sulornas batterier helt innan återladdning sker. För att 
göra det, skjut ON/OFF-knappen vid hälen till höger (ON-position), välj inställningen ”HIGH” på 
fjärrkontrollen och låt sedan sulorna stå på tills LED-indikatorn på sulorna slutar blinka helt och 
hållet.

Om sulorna inte används under en längre tid, se till att ladda dom fullt innan de används på nytt.

Information om avfallshantering och återvinning
Produktens samtliga delar samt medföljande batterier ska inte kastas tillsammans med hus-
hållsavfallet utan ska lämnas in till en återvinningsstation för korrekt avfallshantering och åter-
vinning (som elektriskt avfall och batteriåtervinning).

Vägledning för att bidra till ett njutbart användande
Ta alltid ur befintliga iläggningssulor från de aktuella skorna, detta för att skapa bättre utrymme 
och säkerställa bästa passform åt dina ThermaCELL Heated Insoles.

Flikarna i änden av ThermaCELL Heated Insoles gör det lätt att ta ur sulorna ur skorna efter 
användande.

När iläggssulorna väl blivit laddade kommer de, beroende på yttertemperatur och kvalité på 
skorna, att fungera i omkring 5 timmar på inställningen ”MEDIUM” och ca 3,5 timmar på  
inställningen ”HIGH”.

Vi rekommenderar att sulorna är i inställningen ”NO HEAT” när användaren håller på med  
fysiska aktiviteter såsom raska promenader, snöskottning, skidåkning mm. Vid sådana aktivite-
ter skapar kroppen oftast tillräckligt med värme för att hålla fötterna varma. 
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Skapande av en bekväm värmenivå vid användande av de uppvärmda iläggningssulorna beror 
inte bara på att sulorna är korrekt isatta och påsatta, utan också på typ, passform och torrhet 
hos de skor och strumpor som används.

Vi rekommenderar användande av en medeltjock strumpa som transporterar bort fukt och  
håller fötterna torra. 

Skötselinstruktioner
•	 Stäng	av	sulorna	när	de	inte	används.

•	 Förvara	sulorna	och	laddaren	på	en	ren	och	torr	plats.

•	 Använd	endast	ThermaCELLs	laddare	för	att	ladda	sulorna.

•	 Ladda	enbart	sulorna	utanför	skorna	(ej	placerade	inuti	skor).

•	 Skada	inte	värmeelementen	genom	att	böja	sulorna	kraftigt.

•	 Klipp	bara	till	sulornas	till	önskad	storlek	enligt	instruktionerna.

•	 Rengör	enbart	med	en	lätt	fuktig	trasa.

•	 Doppa	inte	i	vatten.	Sulorna	är	vattenmotståndiga,	inte	vattentäta.	Om	sulorna	skulle	råka	
hamna under vatten, lufttorka dem innan användning.

•	 Lufttorka	enbart	sulorna.	Lägg	dem	inte	på	ett	element	eller	annan	varm	yta.

•	 Låt	sulorna	bli	fullständigt	torra	innan	de	återladdas.

•	 Sulorna	måste	ställas	i	den	vänstra	OFF-positionen	när	de	laddas.

•	 Säkerställ	med	jämna	mellanrum	att	batterierna	inte	är	för	gamla,	byt	vid	behov.

Vägledning om sulorna inte värmer eller inte fungerar på rätt sätt
Vidta följande åtgärder om sulorna inte värmer på korrekt sätt:

1. Fulladda sulorna.

2. Koppla bort laddaren.

3. Sätt sulorna i den högra ON-positionen. Sulornas LED-indikator (lysdioden mellan ON/OFF-
knappen och återuppladdningsuttaget bakpå sulan) kommer då att blinka rött med långsam 
frekvens. Använd fjärrkontrollen och välj inställningen ”HIGH”, sulornas LED-indikator kom-
mer nu att börja blinka i grupper om 3 snabba blinkningar.

4. Lägg sulorna i kylskåpet i 5-10 minuter.

5. Efter att sulorna tagits ut ur kylskåpet, kontrollera igen att sulornas LED-indikator blinkar i 
grupper om 3 snabba blinkningar.

6. Om blinkningarna kommer i grupper om 3 blinkningar så är sulorna i värmeläge och du ska 
då med handen kunna känna värme vid den övre delen (värmeelementets placering i sulan) 
av varje sula. 

Vidta följande åtgärder om fjärrkontrollen inte aktiverar sulorna korrekt enligt ovan: 

Säkerställ först att batterierna i fjärrkontrollen är bra, byt vid behov. Sulorna och dess fjärrkon-
troll är kodade med varandra (fabriksinställning) vilket innebär att endast dina sulor styrs med 
din fjärrkontroll. Genomför därför även nedanstående åtgärder för att återställa sulorna till den 
ursprungliga fabriksinställningen:

1. Varje sula måste ”paras ihop” med just din fjärrkontroll och enklaste sättet att göra det är att 
göra det varje sula för sig.

2. Aktivera en av sulorna genom att skjuta ON/OFF-knappen till höger (ON-positionen). Sätt lad-
daren i ett eluttag och för snabbt in och ut laggningskabeln i sulans laddningsuttag bakpå sulan 
2 gånger i tät följd. Kabeln måste föras in och ut snabbt 2 gånger i tät följd. Säkerställ även att 
laddningskabeln förs in helt och hållet i sulans laddningsuttag varje gång.

3. Sulans LED-indikator kommer att börja blinka med en (1) lång blinkning följt av fyra (4) korta 
snabba blinkningar vilket indikerar att ”ihopparningsprocessen” har startat. Denna blinkningssek-
vens kommer att upprepas fyra (4) gånger. Under denna ”ihopparningsprocess” ska du trycka på 
inställningen ”MEDIUM” på din fjärkontroll (om du inte väljer MEDIUM i tid, utför då enklast från 
steg 2. ovan igen). Detta kommer återställa din sula. Om du lyckats kommer LED-indikatorn på 
sulan att blinka med två (2) snabba blinkningar var fjärde (4) sekund.

4. Repetera steg 1-3 ovan även för din andra sula.

5. Detta slutför din återställnig av dina sulor och din fjärrkontroll. Om du inte ska använda dina sulor 
direkt, stäng då av sulorna genom att skjuta ON/OFF knappen till vänster (OFF-positionen).

Om sulorna fortfarande inte värmer korrekt efter att ha vidtagit ovanstående åtgärder, töm sulornas 
batterier fullständigt innan ny återuppladdning sker. För att göra det, skjut ON/OFF-knappen vid 
hälen till höger (ON-position). Välj inställningen ”HIGH” på fjärrkontrollen och låt sedan sulorna stå 
på tills sulornas LED-indikator slutar blinka helt och hållet. Upprepa nu laddningsproceduren.

Om du fortfarande har problem att aktivera och styra dina sulor:
•	 Gå	till	hemsidan	www.acreto.se	och	läs	instruktioner,	FAQ,	se	videos	för	ThermaCELL	Heated	

Insoles för att på så sätt komma till rätt med problemet.

•	 Gå	till	din	återförsäljare	så	hjälper	dom	dig.

Tillgängliga tillbehör
Som tillbehör till dina ThermaCELL Heated Insoles finns en billaddare (12/24V).

Kontakta	din	lokala	återförsäljare	eller	besök	www.acreto.se		

Varning: Var uppmärksam på möjlig sveda
•	 Använd	alltid	ThermaCELL	Heated	Insoles	enligt	instruktioner.

•	 Användare	av	uppvärmda	iläggssulor	måste	vara	uppmärksamma	på	en	tidig	känsla	av	sveda,	
inklusive när en del av foten blir het eller när det känns som om någon del av foten står på  
småsten eller ett spetsigt föremål och detta oavsett om foten känns varm eller inte.

•	 Koppla	omedelbart	bort	sulan	om	du	känner	tendens	till	en	begynnande	sveda	i	foten.	Sök	 
omedelbart läkare om du tror du fått sveda.
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Patent Pending 
Made in China

Distributör Sverige: Acreto AB

Kära Köpare av ThermaCeLL heaTed InsoLes: 

vi är glada att du har valt att köpa ThermaCeLL Heated Insoles,  
sulor med inbyggda uppladdningsbara Litiumjon polymer batterier 
där du enkelt styr värmen med ett knapptryck på fjärrkontrollen.  
vi är övertygade om att du kommer ha många sköna varma dagar 
med dina sulor.

ThermaCeLL Heated Insoles är enkla att flytta mellan olika typer av 
skor eller kängor. Dessutom slipper du otympliga kablar och batteri-
pack – allt är istället inbyggt i sulan. Du styr enkelt temperaturen 
utan att behöva ta av dig dina skor. 

vi tackar för att du valt ThermaCeLL Heated Insoles och är säkra på 
att dina utomhusaktiviteter kommer att bli mer bekväma och njut-
bara. För mer information, besök www.acreto.se. 

Njut av dina sulor
acreto aB

TRÅDLÖSA & LADDNINGSBARA

The	Schawbel	Corporation
26 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
www.ThermaCELL.com


