
FIXEDFEET
Ortopedski korektor za prste na nogah

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
S tem neinvazivnim, ne-kirurškim zdravljenjem pozdravite bolečine v sklepu nožnega palca.

PAKET VKLJUČUJE:
1 par korektorjev za prste na nogah

SPECIFIKACIJE IZDELKA:
Material: najlon, poliuretan
Velikost: S (36-38) / M (39-42)

OPOZORILA
∑ Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v navodilih za uporabo, saj lahko 

povzročite škodo ali poškodbe.

∑ Če izdelek povzroči draženje kože, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z 
zdravnikom.

∑ Pazite, da se pašček ne drži drugih oblačil, daj jih lahko poškoduje.

NAVODILA:
Medicinski gel vložki ščitijo kožo med hojo in vadbo. Gel vložek deluje kot blažilnik za zaščito 
občutljivega področja ukrivljenega palca in preprečuje boleče drgnjenje.

NAMEN UPORABE IN OSTALE PODROBNOSTI: Korektor lahko kot nevidno zaščito diskretno nosite 
pod čevlji, nogavicami in hlačnimi nogavicami. Lahko ga nosite z vsemi vrstami čevljev, vključno z 
vašim najbolj elegantnim parom. 
Izdelek je namenjen neposrednem nošenju na koži.



NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

∑ Ročno pranje pod 30 stopinj.
∑ Ne uporabljajte belila. Uporabite nevtralni detergent, ki ne vsebuje sestavin za beljenje.
∑ Izdelek sušite na dobro prezračenem mestu stran od neposredne sončne svetlobe, tj. v 

senci ali v sobi. Ne sušite v sušilnem stroju.
∑ Ne likajte.
∑ Ni primerno za suho čiščenje.

Navodila za vzdrževanje
Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, visokim temperaturam ali drugim pogojem, ki 
bi lahko izdelek poškodovali. 

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske 
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte 

trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo 
in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek 
sprejme za okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.

Pazite, da palec vstavite v 
pravilen del korektorja 
(majhen predel z odprtino).

Namestite tako, da zadnji del 
stopala ustreza veliki odprtini.

Skozi drugo veliko odprtino 
vstavite ostale prste.


