
Gebruiksaanwijzing

Graag voor gebruik van de 
e.b.fusselastic massage-pelotten 
goed doorlezen.

Geachte klant,

Met de aan u geleverde e.b.fusselastic, die uit twee delen be-
staat, namelijk een gevorkte basisveer en een fluweelzachte
massage-pelot, zult u buitengewoon ontspannende ervaringen
meemaken, met als gevolg een positieve uitwerking op uw ge-
hele welzijn.

De e.b.fusselastic wordt door ons met grote zorg voor uw voeten
en uw lichaamsgewicht vervaardigd, omdat dit zeer belangrijk is
voor een werkzame ontlasting van uw voeten.

Wij hebben ons aandeel in de samenwerking  vervuld en vragen
u nu om uw bijdrage, de e.b.fusselastic zoals hierna beschreven
te gebruiken. Alleen dan bereiken wij samen het gewenste resul-
taat voor uw voeten.

Wij wensen u veel plezier bij het dragen.
e.b.fusselastic – Klantenservice
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Hoe moet de e.b.fusselastic in de schoen liggen?

De basisveer moet tegen de hielbak van
uw schoen liggen, dat wil zeggen, dat de
massage-pelotten naar voren gericht zijn.
Al na schoensoort verschuift de e.b.fusse-
lastic bij het lopen ongeveer 1 –2 cm naar
voren. Dit hangt van de binnenkant van
uw schoen af.

Hoe herken ik links van rechts?

Aan de onderzijde van de basisveer vindt u een L voor links of een
R voor rechts. Verdere aanwezige getallen hebben niets met uw
schoengrootte te doen, dit zijn onze interne bedrijfskentekens.

Hoe herken ik de onder- of bovenzijde van de opsteek-
bare massage-pelotten?

De bovenzijde is te herkennen aan de lichte of de donkere over-
trek. De onderzijde herkent u aan de kussentjes, welke bij de
lichte massage-pelotten vlakker en bij de donkere massage-pe-
lotten hoger zijn.

Onderzijde                                       Bovenzijde

Waarom verschillende massage-pelotten?
De e.b.fusselastic - massage-pelotten worden in de regel in twee
verschillende sterkten geleverd, wat u direct aan het kleurver-
schil kunt herkennen.

• De lichte massage-pelotten zijn voor de gewenningsperiode 
en voor nauwere schoenen.

• De donkere massage-pelotten zijn voor wijdere schoenen,
voor aanpassing naar uw eigen gevoel en bij sterke 
drukpunten aan de voorvoet te gebruiken.

Verwisselen van massage-pelotten als kinderspel.

1. U pakt de massage-pelot in het mid-
den (duimen boven) en trekt zo de
massage-pelot van de basisveer af.

2. Pak de op te steken massage-pelot
ook weer in het midden vast, druk de
massage-pelot iets samen en werk nu
in omgekeerde volgorde.
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De voelbare pompmassage en de vering.

Nadat u de e.b.fusselastic in uw schoen heeft gelegd, sta dan op
en verplaats uw gewicht van de ene op de andere voet. U voelt
dan de aangename vering en een lichte druk in het midden van
uw voorvoet door het pompeffect. Deze evt. in het begin  lichte
onbehaaglijke druk verdwijnt al na relatief korte draagtijd, en ve-
randerd in een behaaglijke, ontlastende drukpuntverplaatsing
en zachte massage. Door de terug gewenning aan natuurlijke
omstandigheden went uw voet snel aan de e.b.fusselastic.
Maar het kan voorkomen, dat er in de eerste dagen van het dra-
gen een lichte spierpijn en/of een lichte vermoeidheid uitgelokt
word. Om deze overgang te matigen, bevelen wij u aan, de
e.b.fusselastic op de eerste dag ongeveer één uur te dragen en
dit dagelijks met één uur te verhogen.
Na 8 – 10 dagen kunt u de e.b.fusselastic de gehele dag dragen.
Het juiste resultaat ondervindt u na ongeveer 3 – 4 weken.

Waarom een gevorkte basisveer uit staal?

Het kwalitatief hoogwaardige Zweedse staal is het enige mate-
riaal dat zo extreem dun kan worden gehouden. Hierdoor kunt u
de e.b.fusselastic in praktisch elke schoen dragen. Deze is echter
in staat, uw voeten inclusief uw lichaamsgewicht verend te dra-
gen. De vork maakt een flexibiliteit naar alle kanten mogelijk en
zij is de voorwaarde voor de dubbelwerking van de 3-puntsvering
en de pompmassage. 

Wat bewerkstelligt de e.b.fusselastic?

De e.b.fusselastic steunt elastisch dragend, traint, beweegt, ver-
sterkt banden, pezen  en spieren, masseert uw gevoelige ballen,
spoort de doorbloeding aan, ondersteund de terugloop van het
bloed, verplaatst permanent drukpunten en zij ontlast eenzijdige
belastingen. Omdat de e.b.fusselastic geen starre en onbeweeglijke
inlegzool, maar een elastische bemiddelaar tussen voet en harde
bodem resp. straten is, kan zij uw voeten de elastische en natuurlijke
ondergrond geven, die zij nodig hebben, om te blijven presteren.
Deze werking bevordert de loopbeweeglijkheid, waardoor uw voe-
ten van vermoeidheidsverschijnselen verschoond worden en door
de gestimuleerde doorbloeding gelijkmatig warm blijven. De harde
loopdruk resp. de schokken op de ballen van uw voet, op uw  sprong-
, knie- en heupgewrichten, evenals op uw gehele wervelkolom wor-
den opgevangen en verminderd.

Wanneer hebt u onze hulp nodig?

Wanneer er na drie tot vier weken gebruik van de e.b.fusselastic
geen voldoening intreedt, dan verzoeken wij u deze niet naast u
neer te leggen, maar zonder tijd te verliezen met ons contact op te
nemen. Wij weten dat wij u tevreden kunnen stellen. Vraag bij
onze klantenservice naar een formulier waarop afbeeldingen
staan en u aan kunt kruizen waar "uw schoen drukt!”. Onze klan-
tenservice zal dan aan de hand van uw gegevens uw e.b.fussela-
stic controleren en daarna beslissen, of er een her-meting vereist
is, of hoe u anders geholpen kan worden. Dit gebeurt in de eerste
drie maanden na levering kosteloos, later word een servicetarief
berekend.
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Belangrijke regels bij het kopen van schoenen!

1. Neem uw e.b.fusselastic mee bij het kopen van schoenen.

2. Stap in de gekozen schoen eerst zonder e.b.fusselastic en
daarna met de e.b.fusselastic. In beide gevallen moeten u de
schoenen passen, alleen dan kunt u tot koop overgaan.

3. Het maakt niet uit of u elegante-, sport-, huis-, werk-, wandel-,
open schoenen of laarzen koopt, kies bij voorkeur een schoen
met soepel leer. Dit bekomt uw voeten beter en de functies van
e.b.fusselastic komen in zulke schoenen geheel tot hun recht.

4. Let u op, dat er geen onbeweeglijke naden of riempjes de ballen
van uw voet resp. uw voorvoet  knellen, omdat juist in dit bereik
uw voet door de e.b.fusselastic iets word verhoogd.

5. Het hakgedeelte moet vast op uw voet aansluiten, omdat u an-
ders gaat sloffen. Wanneer de schoen te groot is en het hakge-
deelte ligt niet vast om uw hak, dan is de voet niet in staat de
schoen vast te houden. Schoenen mogen dus niet te groot zijn.

6. Het is een voordeel, wanneer de schoen een kleine hak heeft,
maar de hakhoogte moet naar mogelijkheid de 5 cm niet over-
schrijden. Dit omdat het principieel voor uw voeten inspannen-
der is en de functies van uw e.b.fusselastic daardoor iets ver-
mindert worden.

7. Over het algemeen moet u nieuwe schoenen eerst na de middag
uitproberen, omdat uw voeten in de loop van de dag iets uitzet-
ten.

Waar moet ik bij voorhanden schoenen op letten

De e.b.fusselastic past in normale en voetgerechte schoenen.
Mensen met gevoelige voeten dragen vaak een één-maat grotere
schoen. Juist in dat geval kan het gebeuren, dat uw schoen sloft
en dit om eerder genoemde redenen (zie punt 5). Omdat u ook in
dit geval de voordelen van de e.b.fusselastic niet prijs wilt geven,
raden wij u aan in deze schoenen door uw schoenmaker een hiel-
kussen te laten naaien.

Hoe wordt het  klittenband  in de schoen gekleefd?
(vooral voor open schoenen)

Één stel klittenband punten bestaat uit 6 delen, namelijk 4 witte
(voor uw schoenen) en 2 ruwe, donkere punten (voor de basis-
veer). 
Allereerst moet u de basisveer aan de onderzijde bij de hiel met
in alcohol gedrenkte wattenbolletjes schoonmaken, om evt. vet-
tige productieresten te verwijderen. Dan trekt u het folie van de
donkere punten af en kleeft deze aan de onderkant bij de hiel van
de basisveer. De witte klittenband punten kleeft u in het hielbe-
reik van uw schoenen. 
Daarna 24 uur in rust laten drogen. 
Nu legt u de e.b.fusselastic in uw schoenen, en dan zo dat het
klittenband op elkaar komt te liggen. Dit voorkomt het vooruit
schuiven van de e.b.fusselastic. 
Wanneer u de e.b.fusselastic van schoen wilt verwisselen, houdt
u dan met uw wijsvinger de binnenzool vast (tussen schoen en
e.b.fusselastic in het hielbereik). Zo wordt voorkomen dat de bin-
nenzool los getrokken word. Het klittenband blijft zowel in de
schoen, als ook aan de e.b.fusselastic.
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5 Jaar garantie op de basisveer!

Voor de basisveer wordt het beste, speciale Zweedse staal ge-
bruikt. Wij garanderen u houdbaarheid, omdat wij weten, dat dit
hoogwaardige materiaal 10 jaar en langer functioneert. Voor het
ondenkbare geval, dat de met deze bestelling geleverde basis-
veren van uw e.b.fusselastic door breuk onbruikbaar geworden
zijn, wordt kosteloos vervanging geleverd. Dit alleen, wanneer
de schade niet door onjuiste behandeling ontstaan is. Bij een
vervangingslevering begint de garantie weer opnieuw.

Persoonlijk klantennummer.

Wij verzoeken u, de rekening, waarop uw klantennummer ge-
drukt staat, goed te bewaren.
Voor alle informatie of nabestellingen a.u.b. uw klantennummer
aangeven.

e.b.fusselastic Klantenservice

emm bv
tel. 0529 - 45 05 52

e-mail: info@emm-ommen.nl
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