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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A 
VĚNUJTE POZORNOST VÝSTRAŽNÝM SYMBOLŮM V TOMTO 
NÁVODU I NA PŘÍSTROJI
Při práci s elektrickým spotřebičem je vždy potřeba dodržovat základní 
bezpečnostní opatření včetně následujících:

 VAROVÁNÍ
1 Nahřívač je při použití a krátce po něm horký. Nedotýkejte se holou pokožkou 

horkého povrchu, mohlo by dojít k popáleninám.
2 Používejte pouze napětí uvedené na výrobním štítku spotřebiče.
3 Do větracích nebo výfukových otvorů nezasouvejte ani nenechte vniknout cizí 

předměty nebo kovové nástroje, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, 
požáru nebo poškození přístroje.

4 Při přenášení uchopte nahřívač Formthotics V20 oběma rukama a držte jej 
zespodu, nikoliv za opěrku bot.

5 Pokud je jakýkoliv nahřívač používán dětmi nebo zdravotně postiženými 
osobami či v jejich blízkosti nebo pokud je ponechán v provozu bez dozoru, je 
potřeba mimořádná opatrnost.

6 Výrobek se nesmí používat jako hračka. Při použití mladými lidmi nebo v jejich 
blízkosti je třeba dávat velký pozor. Na děti je nutné dohlédnout, aby si s 
nahřívačem nehrály.

7 Tento nahřívač není určen pro použití dětmi nebo zdravotně postiženými 
osobami s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim k používání nahřívače 
nebyl poskytnut dohled nebo instrukce odpovědné osoby, aby bylo zaručeno, 
že jej mohou používat bezpečně.

8 Určeno pouze pro SUCHÉ prostředí. Nepoužívejte venku nebo na mokrém 
povrchu. Nepoužívejte v koupelnách, prádelnách a podobných vnitřních 
prostorech. Nahřívač nikdy nestavte tam, kde by mohl spadnout do vany nebo 
jiné nádoby s vodou. Neukládejte jej na místa, kde by se mohl namočit, ani do 
bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

9 Části uvnitř nahřívače jsou horké. Nepoužívejte na místech, kde se používá 
nebo skladuje benzín, barvy, hořlavé kapaliny nebo vysoké koncentrace prachu 
nebo kde se vyskytují páry těchto látek. Nepoužívejte společně s osvěžovači 
vzduchu a podobnými produkty nebo v jejich bezprostřední blízkosti.

10 Nestavte přímo pod síťovou zásuvku.
11 Při odpojování ze sítě netahejte za kabel. Chcete-li přístroj odpojit, neuchopte 

jej za kabel, ale za zástrčku.
12 Nepoužívejte výrobek s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Je-li napájecí 

kabel poškozen, je nutné jej vyměnit, aby se předešlo riziku.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE
Pro vaši bezpečnost je tento nahřívač opatřen automatickými vypínači, které se 
aktivují při přehřátí nahřívače. Pokud dojde k aktivaci vypínače, odpojte nahřívač a 
nechte jej vychladnout.
Před opětovným spuštěním nahřívače zkontrolujte, zda není někde ucpaný, 
případné překážky odstraňte a ověřte, že nahřívač stojí na pevném rovném povrchu. 
Pokud se nahřívač nepodaří znovu spustit, předejte jej do místa dodání k servisu.

TERMOPLASTICKÉ STÉLKY FORMTHOTICS
Výrobky značky Formthotics jsou vyráběny z jedinečné tepelně tvarovatelné 
polyetylénové pěny, díky které se umí přizpůsobit tvaru konkrétní nohy a boty. 
Toto přizpůsobení lze plně využít pouze tehdy, pokud se produkt správně zahřeje 
a připraví tímto přístrojem a nijak jinak. K dosažení optimálních výsledků je nutné 
materiál správně zahřát, což je možné pouze s přístrojem, který je speciálně 
zkonstruován a otestován na správný výsledek. Všechny ostatní způsoby zahřívání 
stélek Formthotics jsou nevhodné a nedoporučují se.
Pro správné využití výrobků Formthotics je použití tohoto přístroje naprosto 
nezbytné.
Použití nahřívače Formthotics V20 a originálních stélek Formthotics je jediný 
spolehlivý a účinný způsob přizpůsobení tvaru a pohodlí moderní masově vyráběné 
obuvi tak, aby nohy a chodidla nositele mohly fungovat zdravým a účinným 
způsobem, jaký příroda zamýšlela. Moderní chodníky a masově vyráběné boty 
vytvářejí v celém chodidle, noze i zbytku těla škodlivé adaptační namáhání. 
Technologie v moderní obuvi může škodit, pokud se tvar a funkce bot nepřizpůsobí 
jedinečnému tvaru nohou a pohybovým schématům nositele.
Vložky masově vyráběné lisováním nebo jednotlivě mimo boty nemohou správně 
propojit vlastnosti bot se strukturou a funkcí těla nositele. To je možné pouze se 
správně zahřátými a tepelně vytvarovanými ORIGINÁLNÍMI produkty FORMTHOTICS, 
které představují jedinou metodu přizpůsobení, jež přesně vytvoří hladké rozhraní 
mezi tělem a botou.
Vzhledem k materiálům, designu a výrobnímu procesu nelze žádné jiné výrobky 
zahřívat a tepelně tvarovat tak jako Formthotics.
NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj na žádné jiné výrobky.

13 Při odpojování nahřívače jej nejprve vypněte ovládacími prvky a potom 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nahřívač vytáhněte ze sítě pokaždé, když se 
nepoužívá.

14 Používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Jakékoliv 
jiné použití než doporučené výrobcem může vést k požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo zranění osob.
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O NAHŘÍVAČI
Nahřívač Formthotics V20 je zkonstruován tak, aby splňoval nejvyšší požadavky 
na kvalitu a funkčnost.
Je speciálně navržen k šetrnému nahřívání stélek Formthotics na optimální 
teplotu pro tvarové přizpůsobení podle nohy a boty. Má pouze jedno nastavení 
a jeho ovládání je velice jednoduché.

FUNKCE
> Jednoduché tlačítkové ovládání
> Opěrka bot zajišťující stabilitu během nahřívání 
> Zahřívací cyklus: 3 minuty
> Udržovací cyklus: 3 minuty

Výstupní 
průduchy

LED kontrolka

Šroubové 
uzávěry 
opěrky bot

Opěrka bot

Vstupní 
průduch

Tlačítko Start

PŘEDNÍ

Výstupní 
průduchy

Šroubové 
uzávěry 
opěrky bot

Opěrka bot

Hlavní vypínač

ZADNÍ

Napájecí 
zásuvka
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OBSLUHA

Povolte šroubové uzávěry opěrky bot 
otočením o půl otáčky proti směru 
hodinových ručiček.

Nastavte opěrku bot na 
požadovanou výšku.

Po nastavení do správné polohy 
utáhněte šroubové uzávěry otočením 
o půl otáčky ve směru hodinových 
ručiček.
Vyndejte z bot všechny případné 
vložky a vložte do nich stélky 
Formthotics. Položte boty hlavou dolů 
na horní stranu nahřívače Formthotics 
V20 tak, aby se otvor boty nacházel 
nad výstupním průduchem a špička 
se opírala o opěrku bot. 

Zasuňte do napájecí zásuvky vhodný 
napájecí kabel a zapněte přístroj 
hlavním vypínačem (On/Off).
Postavte nahřívač Formthotics V20 na 
stabilní rovný povrch. Před přístrojem 
a po jeho stranách ponechte alespoň 
10 cm místa.
Zkontrolujte, že napájecí napětí 
nahřívače Formthotics V20 odpovídá 
vašemu síťovému napětí (110 V nebo 
240 V). Pokud ne, přístroj nezapojujte 
a neprodleně si jej vyměňte za 
správnou verzi.

KROK 2A

KROK 2C

KROK 1

KROK 2B
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Stiskněte tlačítko Start.
Barva LED kontrolky se změní ze 
zelené na modrou, což signalizuje 
zahájení zahřívacího cyklu.

Po 3 minutách začne LED kontrolka 
blikat zeleně a ozve se zvukový 
signál, což znamená, že nahřívač 
zahájil udržovací cyklus určený k 
udržování teploty stélek Formthotics. 
V případě potřeby můžete každý 
cyklus opětovným stiskem tlačítka 
kdykoliv přerušit.
Nenechávejte přístroj v provozu bez 
dozoru.                 
Poznámka: Výstupní průduchy a horní 
plocha přístroje mohou být horké.

Sejměte boty, ihned je nasaďte 
zákazníkovi a nechte jej v nich stát 
po dobu 2–3 minut, aby se stélky 
Formthotics mohly vytvarovat podle 
nohy a boty.
Vypněte hlavní vypínač.
Přístroj je určen výhradně k zahřívání 
výrobků Formthotics. Nepoužívejte 
jej k žádným jiným účelům ani pro 
jinou značku vložek či stélek.

KROK 3A

KROK 3B

KROK 4



Foot Science International Ltd 
26 Dakota Crescent, Sockburn 

Christchurch 8042, Nový Zéland
Tel +64 3 348 2115 

Email info@formthotics.com 
Navštivte stránku formthotics.com

Distribuce pro ČR: 
GPS Ofa s.r.o., Jitřní 2283 

252 28, Černošice
Tel +420 251 642 165 

Email info@gps-ofa.cz 
Navštivte stránku formthotics.cz

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY
Společnost Foot Science International poskytuje na tento výrobek 

záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od 
zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným 

používáním. Pokud se během tohoto období objeví vada výrobku, bude 
výrobek bezplatně opraven nebo vyměněn. Opravu tohoto výrobku 

nemůže provádět uživatel, k servisu jej prosím předejte v místě dodání. 
Likvidace: Na konci životnosti výrobku by bylo vhodné jej recyklovat 

nebo vrátit místnímu distributorovi k demontáži.


