Használati
útmutató
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el!
Kedves Vásárlónk!
Az Önnek szállított e.b. fusselastic 2 részből áll: egy
villás szerkezetű, rugalmas nemesacél talpbetétből, valamint egy bársonyos puhaságú, cserélhető masszázspárnából (szürke vagy bordó). A két fél tökéletes összhangja pihentetővé teszi a járást. A rugalmas talpbetét
jótékony hatással van a közérzetre.
Az e.b. fusselastic talpbetétet német precizitással, személyre szabottan, kizárólag az Ön lábához és testsúlyához igazítva készítettük, hogy hatásosan tehermentesítse lábát.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót,
és fogadja meg a leírtakat, hogy a kívánt hatást elérve
hosszú ideig örömét lelhesse az e.b. fusselastic talpbetétben!
Lelje örömét az e.b. fusselastic talpbetétben!
e.b. fusselastic – Vevőszolgálat
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Hogyan helyezzük az e.b. fusselasticot a cipőbe?
A talpbetét végét (a nem párnázott, fémrészt) a sarkunk alá,
a cipő sarkához kell helyezni!
A masszázspárna a talppárnák
felé nézzen! A talpbetét, cipőtől
függően, 1-2 cm-t előre eltolódhat járás közben. Ez az adott
cipő egyedi kialakításától is függ.
Hogyan különböztethető meg a jobb és a bal lábhoz
tartozó, kétféle talpbetét?
A jobb lábhoz tartozó talpbetét alsó részén egy „R”, míg
a bal lábhoz tartozón egy „L” betű olvasható. A talpbetét alján lévő számok nem a cipőméretre utalnak! Ezek
a gyártó számára szolgálnak információval.
Hogyan különböztethető meg a masszázspárna
alsó és felső része?
A talpbetét felső részét a világos (szürke) vagy sötét
(bordó) színről ismerheti fel. Az alsó rész a világos mas�százspárna esetén laposabb, a sötét pedig párnásabb.

felső rész

alsó rész
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Miért van két különböző masszázspárna?
Az Ön személyes igényeihez igazítva két különböző
masszázspárnát kínálunk, melyeket színük alapján
könnyedén megkülönböztethet.
• A világos masszázspárnákat a szoktató időszakban
vagy szűk cipőkhöz kell viselni.
• A sötét masszázspárnákat széles cipőkhöz ajánljuk,
különösen, ha a lábfejen erősen igénybe vett nyomópontok vannak.
A masszázspárnák cseréje gyerekjáték
1. Levételnél fogja
meg a masszázspárnát a közepén
(hüvelykujj felül), és
gyengéden húzza le a
párnácskát a talpbetétről! Még véletlenül
se kezdje el feltépni a
talpbetétről!
2. Felhelyezésnél fogja meg a párnácskát a
közepén, kicsit nyomja össze, és húzza rá
a talpbetétre!
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Érezhető masszázs, kényelmes alátámasztás
Miután a cipőjébe helyezte a talpbetétet, álljon fel, és
helyezze testsúlyát egyik lábáról a másikra! A kellemes
párnázottság mellett enyhe nyomást érzékelhet a lábfej
közepén. Ez az enyhe nyomás a talpbetét használata
közben rövid idő után elmúlik, és helyébe kellemes,
lazító masszázsérzet lép. Lába gyorsan hozzászokik
a természetes körülményekhez. A talpbetét használatakor kezdetben némi izomláz és/vagy fáradékonyság
jelentkezhet. Ezen átmeneti időszak megkönnyítésére
ajánlatos az első napon csak kb. 1 órát hordani, majd
fokozatosan mindennap emelni 1 órával ezt az időtartamot. 1-1,5 hét múlva már egész nap hordhatja a talpbetétet. A közérzet javulása már 3-4 hét után jelentkezik.
Miért készül nemesacélból a rugalmas talpbetét?
A kitűnő minőség nemesacél egyedülálló mechanikai
tulajdonságai teszik lehetővé, hogy a talpbetét bármilyen
cipőben hordható legyen, lábát tehermentesíthesse,
ezzel együtt puhává varázsolja a járást. Az ívelt kialakítás biztosítja a kellő rugalmasságot, amely a hárompontos alátámasztás és a masszázs feltétele.
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Mit mozgat meg az e.b. fusselastic?
Az e.b. fusselastic rugalmasan alátámasztja, megmozgatja, erősíti az inakat, ínszalagokat és az izomzatot,
masszírozza az érzékeny párnát, serkenti a véráramlást, állandó hárompontos alátámasztást biztosít, tehermentesíti lábát, és megkíméli az egyoldalú terheléstől.
Az e.b. fusselastic nem kemény és merev talpbetét,
hanem rugalmas közvetítő a láb és a kemény talaj között, ezzel nyújtva lábának rugalmas, természetes és
nélkülözhetetlen alátámasztást.
Mikor forduljon hozzánk segítségért?
Ha a talpbetét 3-4 hetes használat után sem nyújtana
kellemes, jó közérzetet, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk! Biztosíthatjuk, hogy végül elégedett lesz! Kérjen
tőlünk ingyenes előnyomatot, amelyen bejelölheti, hogy
hol nyomja a cipője Az Ön által megadott adatok alapján
megvizsgáljuk az e.b. fusselastic talpbetétét, és felmérjük, hogy szükséges-e utóvizsgálat, vagy más módon is
megoldható-e a probléma. Az első három hónapban ez
a szolgáltatás díjmentes, később a vizsgálatért szervizdíjat számolunk fel.
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Fontos szabály új cipő vásárlásakor!
1. Feltétlenül vigye magával az e.b. fusselastic talpbetétet!
2. A kiválasztott cipőt először talpbetét nélkül, majd talpbetéttel próbálja fel! Csak akkor vegye meg a cipőt, ha
mindkét esetben kényelmesen illeszkedik a lábára!
3. Legyen szó akár alkalmi vagy sportcipőről, otthoni,
munka-, túralábbeliről, csizmáról vagy nyitott lábbeliről,
minden esetben válasszon puha, természetes bőrből
készült típust, hiszen a láb ebben érzi igazán jól magát,
és a talpbetét is ilyen lábbeliben fejti ki a legjobb hatást.
4. Figyeljen arra, hogy semmilyen varrás vagy pánt ne
nyomja össze lábfejét, mert ez gátolja az e.b. fusselastic
talpbetét hatását!
5. A cipő sarkának szorosan körül kell ölelnie a
sarkát, hogy a láb a cipőben ne lötyögjön! Ha a cipő és a
cipősarok túl nagy, az nem képes megfelelően tartani a
lábat! Mindig a lábméretnek pontosan megfelelő cipőt
válasszon: ne legyen se túl kicsi, se túl nagy a lábbeli!
6. Ha teheti, válasszon laposabb sarkú cipőt, mivel az
5 centiméternél magasabb sarok fokozottan terheli a
lábat, és ebben az esetben az e.b. fusselastic sem tudja
megfelelően kifejteni pozitív hatását.
7. Új cipőt délután próbáljon, mert a láb napközben kicsit
megdagadhat!
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Mire ügyeljünk még használatban lévő cipő esetén?
Az e.b. fusselastic kiválóan illeszkedik a normálkialakítású, lábméretének megfelelő cipőkbe. Az érzékeny
lábú emberek gyakran valós lábméretüknél 1 számmal
nagyobb cipőt hordanak. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy a cipő „klaffog” a fentebb említett okok
miatt (5. pont). Annak érdekében, hogy ilyen esetben
se kelljen lemondania az e.b. fusselastic előnyeiről, azt
tanácsoljuk, hogy cipészével varrassa bele cipőjébe a
sarokpárnát!
Hogyan rögzítsük a ragasztási pontokat a cipőbe?
(különös tekintettel a nyitott cipőkre)

Egy csomag ragasztó nyolc egységből áll: hat fehér
(a cipőhöz) és két durva, sötét (a talpbetéthez). Első
lépésben alkoholos vattával tisztítsa meg a talpbetétet
hátul az alsó részén! Ezután húzza le a fóliát a sötét
ragasztótappancsról, és ragassza fel a talpbetét aljára (sarokrész)! A fehér tappancsokat ragassza a cipő
sarokrészére! A ragasztást 24 órán át hagyja száradni! Tegye a talpbetétet a cipőjébe! Ezzel megakadályozza, hogy az előrecsússzon. Ha egyik cipőből a másikba
szeretné áthelyezni a talpbetétet, akkor mutatóujjával
tartsa feszesen a belső talpat (a sarokrész, a cipő és az
elasztikus rész között)! A kis ragasztótappancsok mind
a cipőben, mind az e.b. fusselastic talpbetéten fönn
maradnak.
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Világszerte egyedülálló!
5 év garancia a talpbetétre!
A talpbetét anyaga a legjobb minőségű, speciális svédacél. Garantáljuk tartósságát, mert tudjuk, hogy a jó
minőségű, edzett acél élettartama a 10 évet is meghaladhatja. Abban az esetben, ha az Önnek szállított
e.b. fusselastic talpbetét – a gondos csomagolás és
szakszerű kezelés ellenére – sérülten érkezne, ingyenesen küldünk helyette egy másikat. Ilyen csere esetén
az új talpbetétre új garanciális idő vonatkozik! A talpbetét
nem szakszerű használata miatt bekövetkező sérülések
esetében a garancia nem érvényesíthető!
Személyes vevőszám
Kérjük, a csomagoláson szereplő vevőszámot gondosan őrizze meg, mert utánrendelés, információkérés
vagy garanciális ügyintézés esetén szükség lesz a
vevőszám megadására.

www.fusselastic.hu
info@fusselastic.hu
+36 20 476 1818
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