
 

Resetting av fjernkontroll ThermaCELL Varmesåler 
 

1.  Hver såle må “synkroniseres” med fjernkontrollen, og det er lettest å gjøre dette med en såle om gangen. 

 

 2.  Sett sålens bryter på baksiden av hver såle i “ON” posisjon. Sett ladekabelen i ladeporten som   

befinner seg på baksiden av sålen to ganger kjapt inn og kjapt ut, du trenger ikke ”klikke” den inn. 

  

3.  Sålens LED-lampe vil begynne å blyse en (1) gang lenge, før det blinker fire (4) ganger veldig kjapt. Denne 

blinkesekvensen gjentas tre (3) ganger. Under denne prosessen må du trykke på hvilken som helst av knappene på 

fjernkontrollen (dersom du ikke trykker på en knapp tidsnok gjentas ganske enkelt prosessen fra trinn 2). Dette vil 

resette sålene.   

 

4.  Gjenta trinnene 2-3 med den andre sålen.  

 

5.  Test at sålene tar imot fjernkontrollens signaler. 

Sett sålene i ON possisjon. 

Velg HIGH på fjernkontrollen. Lysiodene på baksiden av sålene skal nå blinke 3 ganger med ca 3 sek mellomrom. 

Gjør de ikke dette må sålene resettes en gang til. 

 

Resetting av fjernkontroll ThermaCELL ProFLEX Varmesåler 
 

1. Hver såle må “synkroniseres” med fjernkontrollen, og det er lettest å gjøre dette med en såle om gangen. 

 

2.  Knappen for resetting finner du under bokstaven ”T” der det står ThermaCELL varmesåle på oversiden av sålen. 

Press ”T” fort 2 ganger.  

 

3.  Lyset (i batterilommen) vil nå begynne å lyse en (1) gang lenge, før det blinker fire (4) ganger veldig kjapt. Denne 

blinkesekvensen gjentas tre (3) ganger. Under denne prosessen må du trykke på hvilken som helst av knappene på 

fjernkontrollen (dersom du ikke trykker på en knapp tidsnok gjentas ganske enkelt prosessen fra trinn 2). Dette vil 

resette sålene.   

 

4.  Gjenta trinnene 2-3 med den andre sålen.  

 

5. Velg HIGH på fjernkontrollen. Lysene i batterilommen på sålene skal nå blinke 3 ganger med ca 3 sek 

mellomrom.Gjør de ikke dette må sålene resettes en gang til. 

 


