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ZASADY UŻYTKOWANIA



ZASADY UŻYTKOWANIA WKŁADEK FOOTHELP

W związku z tym, że stopa układa się inaczej na wkładce niż bez niej, należy przestrzegać czasu,
w którym stopa dostosowuje się do nowego ustawienia.

ZALECENIE: pierwszego dnia użytkowania nosimy wkładkę około 30 min. W każdym kolejnym dniu 
wydłużamy czas noszenia wkładki o kolejne 30 min.

Okres przystosowania stóp do wkładek indywidualnych trwa około 2 tygodni.

UWAGA: należy pamiętać, że wkładki indywidualne służą poprawie komfortu chodzenia oraz niwelują 
objawy wynikające z niektórych dysfunkcji w obrębie stóp. Służą również zapobieganiu pogłębiania się 
deformacji stóp.

W sytuacji wystąpienia silnego dyskomfortu połączonego z powstaniem otarć, należy niezwłocznie 
zaprzestać użytkowania wkładek i pilnie skontaktować się z nami.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA WKŁADEK FOOTHELP

1.   Przed włożeniem wkładki FootHelp do obuwia, należy z niego usunąć wkładki seryjne.

2.   Wkładki należy dokładnie włożyć do obuwia zgodnie z właściwością - wkładka prawa, wkładka lewa.

3.   Po zdjęciu obuwia należy zostawić je rozsznurowane, żeby wkładka mogła wyschnąć.

4.   W przypadku silnego przemoczenia należy wyjąć wkładki z obuwia i suszyć w temperaturze pokojowej.        

       NIE NALEŻY SUSZYĆ WKŁADEK NA KALORYFERZE I/ LUB NA OTWARTYM SŁOŃCU!

5. Do czyszczenia wkładek należy używać letniej wody, czyścić delikatnymi  środkami  myjącymi 

  NIE NALEŻY UŻYWAĆ TONIKÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW ANI AGRESYWNYCH ŚRODKÓW 
      MYJĄCO - PIORĄCYCH!

6.   Do czyszczenia wkładek nie należy używać ostrych narzędzi.

7.   Przy zastosowaniu „łyżek” ułatwiających wkładanie obuwia, należy uważać, by nie uszkodzić wkładek.

i detergentami. Po umyciu należy usunąć całą pozostałą wilgoć używając miękkiej bawełnianej 
ściereczki lub ręcznika.

WSKAZÓWKI SAMODZIELNEGO DOPASOWANIA WKŁADEK 
DO OBUWIA

1.   Ze względu na różnorodność noszonego obuwia, może zaistnieć potrzeba dodatkowego samodzielnego 

2.     Należy ułożyć wyjętą seryjną wkładkę na nowej wkładce tak, aby były wyrównane do tyłu.

3.  Na wkładce należy zaznaczyć i odrysować wkładkę seryjną (zaznaczamy w ten sposób różnicę 

4.     Następnie należy ostrymi nożyczkami odciąć zaznaczony fragment do odpowiedniej wielkości.

5.     Po takim przygotowaniu wkładki, należy włożyć je do obuwia.

dopasowania wkładki.

do obcięcia).



UWAGI DOTYCZĄCE REKLAMACJI WKŁADEK FOOTHELP

Klient dostarcza wkładki do ustalonego wcześniej gabinetu FootHelp* na koszt własny wraz
z dokładnym opisem powodu reklamacji, dowodem zakupu oraz danymi teleadresowymi.

Wady lub uszkodzenia produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie
w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wkładek do producenta.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia wkładek do 
producenta, do dnia wyznaczonego terminu dokonania naprawy.

Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wkładek powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego
z instrukcją użytkowania oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

W określonym w punkcie 2. terminie, wkładki zostają przekazane do odbioru w gabinecie FootHelp*.
 

*Aktualna lista gabinetów FootHelp dostępna jest na stronie www.foothelp.pl.
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Ze względu na specyfikę produktu, wkładki FootHelp objęte są ogólnymi zasadami reklamacji 
produktów w zakresie prawa konsumentów. Gwarancja na wkładki indywidualne obejmuje 6 miesięcy 
oraz 3 miesiące na warstwy pokrycia, w związku z ich przeznaczeniem i sposobem użytkowania.

PROCEDURA W PRZYPADKU REKLAMACJI WKŁADEK FOOTHELP:


