
MG845 USB-ről fűthető cipő talpbetét használati útmutató 

A lenti ábrák szerint vágd méretre és helyezd a cipőbe a talpbetétet. Csatlakoztasd a csomagban található 

kábelvégeket a talpbetéthez majd az USB csatlakozót egy 5V min. 2A töltőhöz vagy PowerBankhoz. 

 

Tisztítás: Tisztításhoz vegye ki a betétet a cipőből és törölgesse át egy nedves szivaccsal majd hagyja száradni. 

Fontos tudnivalók: Használat közben ügyelj a kábelekre, mert azok alakadás vagy erős rántás esetén elszakadhatnak! 

A talpbetét hajlítható, de tilos erősen megtörni, éles tárgyal megnyomni vagy a vonalakkal határolt területen belül 

vágni, mert a fűtőszál megsérülhet! Ügyeljen arra, hogy a talpbetét nem érintkezhet vízzel! Beázás esetén azonnal 

csatlakoztassa le a tápfeszültséget és szárítsa meg! A fentiek figyelmen kívül hagyása a talpbetét meghibásodásával 

és a garancia megvonásával járhat! 

 

 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása 
hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó 
útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után 
húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy 
szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, 
hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén 
azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket 

is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a 

környezetet, embertársai és a saját egészségét. 

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati 
útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 

www.metroman.hu 
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https://www.metroman.hu/termekek/Szepsegapolas-Egeszseg/
http://www.metroman.hu/

