GEBRUIKSAANWIJZING FOOTCONNECTION ZOOLTJES
In deze gebruiksaanwijzing lees je hoe je optimaal plezier hebt van
de FOOTCONNECTION zooltjes voor in je schoenen.
HOOGWAARDIGE KWALITEIT
De zooltjes zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof in
verschillende hardheden. Het materiaal is schokdempend
en heel licht van gewicht. De bovenkant is afgewerkt met een
laagje leer of kunststof materiaal.
HOE MAAK JE DE ZOOLTJES ZELF OP MAAT VOOR JOUW
SCHOENEN?
In de meeste gevallen leveren wij de zolen persoonlijk af.
Wij maken jouw zooltjes dan passend in de schoenen. Heb
je je zooltjes afgehaald bij een ander adres dan de locatie
van FOOTCONNECTION in Culemborg? Of heb je de zooltjes
ontvangen via de post? Dan kan het voorkomen dat de zooltjes
toch iets te lang zijn. Korter maken kan alsvolgt:
• Verwijder de ingelijmde zooltjes uit jouw schoenen.
De zooltjes zijn namelijk bedoeld om te gebruiken in een
schoen met een vlakke binnenzool.
• Leg de onderzijde van het bestaande rechter zooltje tegen
de onderzijde van het linker zooltje van FOOTCONNECTION,
met de hakken gelijk.
• Trek met een pen een lijntje op het zooltje van
FOOTCONNECTION, langs het zooltje met de juiste maat.
• Knip het dekje van het zooltje nu langs de lijn af met een
scherpe schaar.
• Doe hetzelfde met het linker zooltje.
• Leg de zooltjes van FOOTCONNECTION in jouw schoenen.
TWIJFEL JE OVER HET OP MAAT MAKEN VAN JOUW ZOOLTJES?
Maak dan een afspraak met ons. Jouw adviseur van
FOOTCONNECTION maakt dan de zolen passend in jouw
schoenen.
TWIJFEL JE OF JOUW SCHOENEN GESCHIKT ZIJN VOOR
ZOOLTJES?
De constructie van de zooltjes maakt ze geschikt voor gebruik in
verschillende schoenen. Niet alle schoenen zijn echter geschikt
voor het gebruik van zooltjes. Twijfel je of jouw schoenen
geschikt zijn voor zooltjes? Vraag dan advies aan jouw specialist
van FootConnection.
ONDERHOUD
De sportzooltjes zijn vochtbestendig. Je kunt ze schoonmaken
met een lauw sopje en een licht vochtig doekje. Let op: dompel
de zooltjes niet onder in een sopje en/of schoonmaakmiddel.
De zooltjes nemen dan teveel vocht op. Natte zooltjes kun je het
beste op kamertemperatuur laten drogen. Leg de zooltjes nooit
op, in of naast een warmtebron.
GEWENNING
Het kan even duren voordat je aan de zooltjes gewend bent.
Ervaar je je zooltjes als onprettig? Dan kun je de zooltjes de

eerste dagen beter korte tijd dragen en de draagperiode daarna
iets verlengen. je draagt de zooltjes bijvoorbeeld 1 uur op de
eerste dag en de dagen erna telkens 1 uur extra.
Na 10 tot 21 dagen ben je in het algemeen aan de zooltjes
gewend. Heb je na een gewenningsperiode van 6 weken nog
klachten? Neem dan contact op met de specialist die jouw
zooltjes heeft aangemeten.
SLIJTAGE HANGT AF VAN JOUW SOORT SCHOEN EN DE MANIER
VAN PLAATSEN VAN DE ZOOLTJES
Draag je je zooltjes in schoenen met een zachte basis, zoals
bijvoorbeeld sneakers? Dan slijten ze eerder dan wanneer je
de zooltjes draagt in schoenen met een harde basis. Leg je je
zooltjes in een ander paar schoenen? Zorg er dan voor dat de
vetersluitingen van de schoenen helemaal open zijn. Zo slijten
de zooltjes minder hard en gaan ze langer mee.
REPARATIE VAN DE BOVENLAAG IS BIJ ZOOLTJES TOT 1 JAAR
OUD MEESTAL MOGELIJK
Treedt er slijtage op? Dan kan de bovenlaag bij zooltjes tot 1 jaar
meestal eenvoudig vervangen worden. Zijn de zooltjes ouder
dan 1 jaar en intensief gedragen? Dan is het vervangen van het
bovendekje niet altijd mogelijk. Het zooltje kan scheuren en in
dat geval moeten er nieuwe zooltjes gemaakt worden. Dit valt
niet onder enige vorm van garantie.
CORRECTIES OF VERANDERINGEN VALLEN TOT DRIE MAANDEN
ONDER SERVICE
Na drie maanden na afhaaldatum vallen correcties of
veranderingen van zooltjes niet meer onder service, tenzij
anders is overeengekomen. Voor aanpassingen worden
geringe kosten in rekening gebracht. Zie voor de prijslijst
www.footconnection.nl.
GEEN GARANTIE OP REPARATIES IN EEN ANDERE WERKPLAATS
De zooltjes worden met uiterste zorg vervaardigd.
FOOTCONNECTION doet er alles aan om het resultaat zo
optimaal mogelijk te maken. Aanpassingen aan een zooltje,
gedaan door andere dan de werkplaats in Culemborg vallen
buiten de garantie.
LAAT DE ZOOLTJES IEDER JAAR CONTROLEREN
Wij adviseren je om de zooltjes ieder jaar te laten controleren.
Zo kun je langere tijd genieten van een optimaal draagcomfort.
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