
Okostelefonnal leolvasható használati útmutató 
videó a roppanóhab használatához.

Amennyiben nem rendelkezik okostelefonnal, a 
(www.youtube.com) keresőjébe írja be: 

Batz roppanóhab

E G Y E D I
Ta l p b e t é t

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Roppanóhabos méretvételhez

A tökéletes, az Ön lábára pontosan illeszkedő egyedi talpbetét  
vagy személyre szabott lábbeli kulcsa a PONTOS MÉRETVÉTEL. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
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3. 4.

1. Óvatosan nyissa szét a roppanóhab dobozát. Ügyeljen a belül található 
habfelület épségére, nyitáskor az ujjai a doboz külső felületét érintsék, ne 
nyomódjanak a habba. 2. Helyezze a nyitott dobozt a lába elé. Bal lábával 
lépjen a roppanóhab mellé, közben bal kezével kapaszkodjon meg valami-
ben (pl. egy szék támlájában), jobb lábával maradjon a roppanóhab mögött.

3-4. Helyezze testsúlyát a bal lábára, közben jobb lábát tartsa a levegőben 
és igazítsa a roppanóhab fölé.

5. Testsúlyát a bal lábán tartva, finoman helyezze a jobb talpát a roppanó-
hab felszínére, és győződjön meg arról, hogy a talp teljes felülete érintkezik 
a roppanóhabbal. 6. Testsúlyát jobb lábára helyezve, egy határozott moz-
dulattal álljon (roppanjon) bele a habba.
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7. Lábujjait egyesével nyomkodja bele a roppanóhabba, ügyelve arra, hogy 
jobb lábfeje ne mozduljon el, és ujjaival ne érintse a roppanóhabot. Ehhez 
a művelethez lehetőleg kérjen segítséget! 8. Helyezze vissza a testsúlyát a 
bal lábára, óvatosan emelje fel a jobb lábát a roppanóhabból.

9. Jobb lábával lépjen hátra. 10. Forgassa el 180 fokkal a roppanóhab do-
bozát önmaga előtt, majd Ön is forduljon meg.

8.

10.

180 0

11-12. Álljon a roppanóhab mögé, kapaszkodjon jobb kézzel a székbe és 
lépjen jobb lábával stabilan a doboz mellé. Ezáltal a roppanóhab érintetlen 
felülete a jobb lába mellé kerül.  Igazítsa ezúttal a bal lábát a roppanóhab 
fölé pontosan középre.
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13. 14.

13-16. Bal lábával ismételje meg a 3-9. pontban leírt mozdulatsort. 

A mintavétel végeztével óvatosan csukja össze a roppanóhab dobozát, 
ügyelve arra, hogy ne okozzon sérülést a habfelületen.

Helyezze vissza a roppanóhabot és a kitöltött adatlapot, az eredeti 
tartódobozba.  A dobozt zárja le, rögzítse ragasztószalaggal és küldje 
vissza címünkre. Köszönjük!

15. 16.

A személyre szabott  talpbetéteket és lábbeliket gyártja és forgalmazza:

Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.


