Bruksanvisning
Posifon SmartSole

Ladda din Posifon SmartSole
Koppla in USB-kabeln i laddningsplattan och i
strömadaptern. Stoppa sedan adaptern i lämpligt
eluttag. Lägg SmartSole på plattan och matcha laddsymbolen på SmartSoles undersida med
laddningsplattans mittpunkt. När LED-lampan runt
laddaren ändrar färg till blå färg så laddar SmartSole,
lyser den grönt så laddar den inte. När SmartSole
laddat i 30 sekunder så slocknar LED-lampan.
Tycker du det är svårt att balansera
SmartSole ovanpå den runda laddaren.
Testa då att vända SmartSole och
laddaren upp-och-ned som bilden till
vänster. Testa dig fram vad som fungerar
bäst för dig. Tänk bara på att SmartSole
laddar först när LED-lampan lyser blått
eller när lampan är släckt.
Det tar ungefär fyra timmar att ladda SmartSole fullt om batteriet har varit urladdat.

Batteritid
Batteritiden beror på hur många positioner som tas, med andra ord hur mycket du rör på dig. Det
finns en rörelsesensor inbyggd i sulorna som känner av att man rör sig. Ligger sulan still i sex minuter
så går den in i ett viloläge för att spara batteri. Du kan använda sulan aktivt i ungefär 25 timmar.
Standardinställningar är att sulan rapporterar sin position var tredje minut. Så använder du sulan
någon timma om dagen håller batteriet en bra bit mer än en vecka. Åker man mycket bil, buss eller
tåg så kortas batteritiden. GPSen noterar att du rör på dig och tar positioner oftare.

Väcka Posifon SmartSole
Första gången sulan används så bör du skaka sulan i cirka fem sekunder och placera den på ett
ställe där den har fri sikt mot himlen i några minuter tills första positionen har skickats till appen
eller internetportalen. Därefter kan du använda sulan i dina skor.
Om sulan varit inaktiv i flera dagar kan det ta längre tid att få den första positionen. Vet man med
sig att så är fallet rekommenderar vi att följa instruktionerna ovan om man snabbt vill ha position.

Anpassa Posifon SmartSole efter dina skor
Klipp inte i sulorna innan ni har beslutat att behålla sulan. När ni har klippt
i sulan så kan ni inte längre ångra ert köp. Innan ni klipper i sulan se även
till att sulans bredd passar dina skor. I vissa fall kan sulan vara bredare än
skorna och bredden kan du tyvärr inte anpassa.
För att lättast anpassa sulorna efter dina skor rekommenderar vi att du tar
ut sulorna från dina nuvarande skor och lägger ovanpå SmartSole. Använd
en penna för att rita en linje hur ni ska klippa SmartSole för bäst passform.
Tänk på att det är enbart den främre delen av sulan som kan klippas, se
bilden. Den gröna delen vid sulans undersida vid hälen och hålfoten får inte
klippas. Om det sker utgår ingen garanti.

Bra att tänka på
Klipp inte i sulorna innan ni har beslutat att behålla sulan. När ni har klippt i sulan så kan
ni inte längre ångra ert köp.
SmartSole startas automatiskt vid rörelse. Har inte sulan används på några dagar kan
det vara bra att skaka sulan i några sekunder och placera den på ett ställe med fri sikt
mot himmelen i någon minut.
Batteritiden beror på hur aktivt sulan används. Sulan klarar ungefär 25 timmars aktivt
användande. Använder man sulan i någon timma per dag så räcker batteritiden en bra
bit över en vecka.
Det tar ungefär 4 timmar att ladda upp ett urladdat batteri. Laddningsplattan ger ifrån
sig en signal när SmartSole är fulladdad.
Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i någon av
fritextfälten i PosifonCare.

Garanti
Posifon lämnar ett års garanti på Posifon SmartSole och alla tillbehör om inget annat
överenskommits. Denna garanti träder i kraft vid inköpsdatumet och gäller ett år framåt. Delar
eller enheter som levereras som ersättning är antingen nya eller likvärdiga i prestanda med nya
delar.
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