
Bruksanvisning for Varmesokker med fjernkontroll fra Varme Kle  

 

1.  Opplading av batteri 

1.1.  Sett ladeledningen i ladepluggen på batteriet og sett støpselet på laderen i stikkontakten eller USB-laderen. 

1.2.  Etter 4 til 6 timer og når de fire LED-lysene på batteriet slutter å blinke, er batteriet oppladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Før bruk 

2.1.  Koble forsiktig til batteriet til kabelen fra sokkene. 

2.2.  Aktivér batteriet ved å trykke raskt én gang på av/på-knappen (pkt. 3 på figuren) 

3. Fjernkontroll 

3.1. Hvis sokkene ikke reagerer i forbindelse med fjernkontrollen, må du «pare» dem. Trykk og hold inne av/på-knappen på 

 batteriet inntil tre røde LED-lys starter å blinke på batteriet.   

3.2. Trykk på den nederste på fjernkontrollen for å aktivere fjernkontrollen mot batteriet. Batteriet og fjernkontrollen «prater 

 nå sammen». Dette gjelder også hvis du får en ny fjernkontroll. 

4.  Bruk av sokkene    

4.1.  Velg et passende varmenivå på sålene ved å bruke fjernkontrollen eller ved å trykke på av/på-knappen i tre sekund for å 

 endre temperaturen (pkt. 4 i figuren). 

4.2. De røde LED-lysene indikerer hvilke varmenivå du har valgt: Tre lys=høy, to lys=medium, mens ett lys=lav (pkt. 5 på 

 figuren). 

4.3. Du kan også sjekke batterinivået på batteriet når de er i drift ved å trykke av/på-knappen én gang: Ett lys=0-25%), to 

 lys=26-50 %, tre lys=51-75% og fire lys=76-100% (pkt. 6 i figuren). 

5.  Etter bruk 

5.1  Slå av sokkene ved å trykke på av/på-knappen i ca. 5 sekund. 

5.2 Sokkene kan eventuelt vaskes på 40 grader. Bruk vedlagte vaskepose. 

Generelle råd 

  Kalde føtter har dårligere blodsirkulasjon enn vanlig, så ikke vent for lenge med å slå på sokkene. Energien som går med 

til å varme opp igjen føttene igjen er ofte større enn å beholde varmen i føttene. 

  Ved svært lave temperaturer på føttene vil du kanskje ikke føle at sokkene varmer deg og du har kanskje mistet følelsen i 

beina. Her må du kanskje ta andre grep for å få opp igjen varmen. 

  Unngå å være klam på føttene da fuktighet gjør føttene dine kaldere. 

  Hvis du tror at sokkene ikke fungerer riktig, slå av den ene og se om du kjenner forskjell om 10 – 15 minutter. 

 

NB! Skulle du av noen grunn føle ubehag ved å bruke varmesokker, slå av sokkene med det samme og stopp å bruke dem. 


