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VÄRMESTRUMPOR / HEATED SOCKS  

BORGARFJÄLL - Art 9803 

Approx. Operating time:

Tested in room temperatute.

CARE AND PERFORMANCE

• Handwash only. Use a laundry bag and remove the batteries 
before washing. Place the cable in the battery pocket and close 
the pocket.

• Do not charge batteries fully if you are not going to use the socks 
in a while.

INCLUDED

• A pair of heated socks

• A pair of rechargeable batteries 2200 mAh/7,4 V Lithium-ion

• 1 pc 8,4V dual battery charger

ATTENTION

• Use caution when using the product.

• This product is not a toy. Children should only use the socks 
under adult survailance. 

• Do not use the power cable if it’s broken. 

• Do not use the socks if the lining are wet.

• The heating elements should not touch the skin.

• Always use the charger thats included. a charger made for 
another battery can cause fire.

HOW TO USE

• Always remove the batteries from your socks when charging, 
carefully disconnect the batteries from the power wire located 
in the pocket. Connect the batteries to the charger and charge, 
charge the batteries for 8 hours prior to first use, after the first 
charge, normal charging time is about 4 hours. The batteries 
reaches maximum effect when they have been charged and used 
several times, they will not take damaged by frequent charging 
and can be recharged approximately 500 times.

 HEATING CONTROLLER

• High temp - Press button once.

• Medium temp - Press button twice.

• Low temp - Press button three times.

• To turn on or of the heat, hold the button for 3 sec.

Colour Battery life
Low temp (38°C) Blue 11 hours
Medium temp (45°C) White 6 hours
High temp (60°C) Red 4 hours
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Ungefärlig drifttid:

Testade i rumstemperatur.

SKÖTSEL OCH TVÄTTRÅD

• Endast handtvätt. Tvättpåse rekommenderas. Avlägsna 
batterierna före tvätt. Tryck in kabeln i batterifickan och stäng 
kardborrebandet. 

• För bästa prestanda rekommenderas att inte ladda batterierna 
fullt om produkten inte ska användas under en längre tid. 

INNEHÅLL

• 1 par värmestrumpor i hög kvalitet.

• 2 st uppladdningsbara 2200 mAh/7,4 V Li-jonbatterier.

• 8,4V laddare.

SÄKERHET

• Iakttag allmän försiktighet vid användande av produkten. 

• Produkten är ingen leksak, barn bör enbart använda 
strumporna under tillsyn av en vuxen.

• Använd inte om laddkabeln eller batteriet är skadade. 

• Använd inte värmefunktionen om fodret är vått.

• Låt inte värmeelementen röra vid bar hud.

• Använd alltid laddaren som följer med produkten. En laddare 
som är lämplig för en typ av batteri kan skapa brandrisk när den 
används med ett annat batteri.

ANVÄNDNING

• Avlägsna alltid batterierna från strumporna när de ska laddas.  
Ladda batterierna i 8 timmar före första användning. Anslut först 
kablarna till uttagen på batterierna. Anslut därefter laddaren 
till ett uttag. Efter den första laddningen är normal laddningstid 
ca 4 timmar. Li-jonbatterierna når full effekt efter att ha varit 
fulladdade och helt tömda flera gånger. Batterierna skadas inte 
av frekvent laddning och kan laddas om ca 500 gånger. 

EFFEKTLÄGEN

• Hög temp - Tryck på knappen en gång.

• Mellan temp - Tryck på knappen två gånger.

• Låg temp - Tryck på knappen tre gånger.

• Håll in knappen i 3 sek för att sätta på eller 
stänga av värmen.

Färg Batteritid
Låg temp (38°C) Blå  ca 11 timmar
Mellan temp (45°C) Vit ca 6 timmar
Hög temp (60°C) Röd ca 4 timmar


