
ANVÄNDARMANUAL

WARM SERIES
Denna manual förklarar 
DIGITSOLE Warm Series 

applikation i detalj. 



1. Ladda sulorna
Full laddning tar ca. 2,5 timme. När sulorna är 
fulladdade slocknar den röda lysdioden. 
Batteritiden beror helt på hur sulorna används, 
vilken utetemperatur, och i vilka skor osv.

2. Justera din sulor

För att justera storleken på sulorna kan du klippa dem genom att följa de streckade linjen. Var noga med att 
följa linjen, annars kan de elektriska komponenterna skadas och då kommer garantin inte att gälla längre.

3. Ladda ner Warm Series appen

1. Klicka på "Sign up"
2. Skriv in dina uppgifter såsom för- och efternamn, kön, födelsedatum, vikt, längd och skostorlek.
3. Lägg in din mailadress.
4. Välj ett lösenord och bekräfta lösenordet.
5. Klicka på "Next" knappen.
6. Du måste klickapå "ACCEPT" "PRIVACY POLICY" för att kunna använda produkten.

Denna app finns tillgänglig för iOS (från iPhone 4S och 
uppåt) och Android (version 6,0 och uppåt).

För att kunna installera appen behöver du ett konto i App 
store (iOS) eller Playstore (Android).

Slå på Bluetooth på din smartphone.

Starta appen.

4. Skapa ett konto



Börja uppvärmningen 

Para ihop sulorna med appen

För att ansluta din sulor, se först till att batteriet är fulladdat. Uppladdningen kommer att ta ca 2,5 timme. 
Starta Warm Series-appen.

Följ instruktionerna i appen. 

1. Appen ber dig att starta Bluetooth.
2. Appen kommer att be dig aktivera plats.
3. Appen kommer att be dig få åtkomst till din kamera

så att du kan scanna QR koden som finns på baksidan
av sulorna.

4. Appen ber dig scanna OR koden.
5. Anslutningen görs automatiskt.
6. Logga in på din mail och bekräfta din mailadress.
7. Gå sedan tillbaka till appen och klicka på

"EMAIL ADDRESS HAS BEEN CONFIRMED"

Föra att justera temperaturen på dina sulor, klicka på "ON".

Det återstående batteriet i vart och ett av sulorna visas 
längst ner på skärmen. 

Du kan sedan välja önskad värme genom att flytta reglaget 
från 25 till 45˚ C.

Du kan stänga av värmen genom att klicka på "STOP".

Du kan aktivera och avaktivera timern genom att klicka på "ON/OFF" knappen, 
nere till höger på skärmen.

När sulorna är aktiverade värms de bara under önskad tidsperiod.



Starta ny aktivitet
För att starta en ny aktivitetssession måste sulorna vara kopplade till appen. 
Klicka på "GO" för att starta en ny aktivitet.

Klicka på "STOP" för att avsluta aktiviteten. 

Om sulorna under din aktivitet tappar kontakten med din telefon kommer 
de ändå att fortsätta analysera din aktivitet. De kommer automatiskt att kopplas 
till telefonen igen när du trycker på "STOP" och aktiviteten avbryts.

Hitta automatiskt alla dina tidigare aktiviteter under fliken historik. Välj 
sedan den aktivitet du vill visa längst ner på skärmen. Den här fliken låter dig 
jämföra alla dina aktiviteter efter månad.

Inställningar

För att komma åt de allmänna appinställningarna trycker du på ikonen "Settings".

Min Profil
Under min profil kan du lägga till en profilbild, ändra längd, vikt och skostorlek.

Mina sulor
Genom att klicka på ikonen "My insoles" kan du ta bort dina sulor om du vill ersätta dem med ett annat par.

Enheter
Genom att gå in under enheter kan du:

• Ändra avståndet från Meter till Miles
• Ändra temperaturen från Celsius till Fahrenheit
• Ändra vikt från Kg till Pounds

Logga ut
Genom att klicka på "Log out" kan du logga ut din profil från appen.

Uppdatering 

Vi förbättrar regelbundet våra produkter för att erbjuda dig den bästa upplevelsen . Ibland kan du få 
ett meddelande om att uppdatera appen eller dina sulor. Vi rekommenderar att du håller dina sulor 
uppdaterade med den senast versionen.

En uppdatering av sulorna kan ta flera minuter, vi rekommenderar att du laddar 
upp batteriet helt innan du uppdaterar dina sulor.

Rengör dina sulor

Rengör din sulor regelbundet. Vi rekommenderar användning av våtservetter utan kemikalier. Tvätta aldrig dina sulor i 
tvättmaskinen.

Säkerhetsinstruktioner
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