
Használati útmutató



Köszönjük, hogy a Batz egyedi talpbetétet választotta. Kér-
jük, hogy a tájékoztatót figyelmesen olvassa végig! A Batz 
egyedi talpbetét a megváltozott statikájú lábfej boltozatait 
(haránt és hossz) egyénre szabottan az ideális ívben tartja, 
ezáltal csökkentheti a lábfej fáradtságérzetét és fájdalmait, 
enyhítheti a panaszait, javíthatja a komfortérzetet. 

Fontos figyelmeztetés - tanácsok

Az első napokban csak 1-2 órán át használja, majd 2-4 hét 
alatt fokozatosan növelje a használat idejét a megszokásig. 
Akiknél már korábban jelentkeztek a boltozatok lesüllyedé-
sének kellemetlen tünetei, az első napokban, hetekben kife-
jezetten kellemetlen, akár fájdalmas is lehet a betét viselése. 
Idősebb korban a hozzászoktatás hosszabb időt (akár 4-6 
hetet) is igénybe vehet. 

A Batz egyedi talpbetét rendszeres használatra alkalmas. 
Utcai vagy sportcipőben természetes körülmények között 
viselhető. Nem alkalmazható olyan feltételek mellett, olyan 
munkahelyen, ahol a betétet és a cipőt vízben vagy sáros 
közegben, vagy vegyszerrel szennyezett környezetben, 
vagy -10 0C - +300C-tól eltérő hőmérsékleten használják.
Teljes egyedi talpbetét max. 2-3 cm-es sarokma-
gasságú cipőbe, 3/4-es egyedi talpbe tét max. 4-5 
cm-es sarokmagasságú cipőbe helyezhető.
A betétet fél-, egyévente érdemes cserélni - nemcsak hi-
giéniai okokból - hanem mert a láb boltozatai a talpbetét 
használata során változhatnak (javulhatnak), ezért érdemes 
a láb állapotát évente legalább egyszer új talpfelméréssel 
felülvizsgálni.

Használati javaslat

Rezgéscsillapító, zárt cellás szerkezetű habosított anyag, 
EVA (etilén-vynil-acetát). Az egészségre ártalmatlan, kör-
nyezetkímélő anyag. Jó hőszigetelő, véd a hideg és meleg 
ellen egyaránt. Rugalmas, rendkívül ütésálló, hosszú időn át 
megőrzi tartását és formáját.

A talpbetét alapanyaga



1. A Prémium, fedőanyaggal ellátott betétek nem mosha-
tóak sem kézzel, sem mosógépben! Csak a felületük tisz-
títható!
2. A prémium- és velúr bőr fedőanyagú betétek bőrtisztí-
tó spray-vel, a nem bőr felületek (memóriahabos, sport és 
technikai anyagok) vízzel nedvesített szivaccsal tisztíthatóak.
3. A Standard, fedőanyag nélküli betétek könnyen tisztán 
tarthatóak. A fedés nélküli betétek kézzel és akár mosógép-
ben, általános mosószerrel 30 oC-on moshatóak!
4. A talpbetétek szerves oldószerrel, erős fertőtlenítőszerrel 
nem tisztíthatóak!
5. A betétet ajánlott használaton kívül (éjszakára) a cipő ből 
kihúzva szellőztetni.
6. A talpbetét 60 oC-nál magasabb hőmérséklet hatására 
megrongálódhat, mechanikai hatásoktól óvni kell!
7. Amennyiben elázik a betét, a cipőből kivéve alapo san 
szárítsa meg!
8. A betétet ne szárítsa nyílt lángnál és semmilyen magas 
hőmérsékletű forrással pl. fűtőtesten vagy hajszárítóval!

Tisztítás

A Batz egyedi talpbetét 6 hónapos garanciával, 1 év kihor-

dási időre készült. A rendeltetésszerű használat mellett fel-

merülő minőségi kifogásokat kérjük, a Megrendelés helyszí-

nén jelezni és reklamációs jegyzőkönyvben rögzíteni.

Reklamáció

Prémium (fedéssel) és Standard (fedés nélküli) Batz egyedi talpbetétek



Vegye ki az eredeti betétet a cipőjéből! Amennyiben nincs 
kivehető betét, győződjön meg arról, hogy nincs beépített 

boltozat emelés a cipőben.  Beépített boltozat emelő-
vel ellátott cipőbe egyedi talpbetét nem helyezhető!
Ezen kívül győződjön meg arról is, hogy a cipő bősége le-
hetővé teszi-e, hogy az egyedi betéttel együtt a lábfejének is 
elegendő hely maradjon. Sokszor érdemes az egyedi talp-
betét viseléséhez fél-egy számmal nagyobb cipőt választani. 
Új cipő vásárlásakor a betéttel együtt próbáljon! 
Az egyedi talpbetétet a cipő sarokré-
széhez igazítva illessze be. A betétnek 
1-2 mm előre-hátra mozgásteret bizto-
sítani kell. Arról, hogy megfelelően tette 
be a  jobb- ill. baloldali betétet, úgy tud  
meggyőződni, hogy a fedőanyagon 
található hosszboltozat emelő feletti 
perforálásnak (lásd: a ) a cipő belső 
oldalára kell esnie. Abban az esetben, 
ha a talpbetét feszülne, vagy nem il-
leszkedne bele a cipőbe, igazítsa 
méretre. Kizárólag a talpbetét lábuj-
jak felőli része vágható, igazítható. A 
sarokrészt kérjük, ne alakítsa, ne rö-
vidítse!

Az egyedi talpbetét alkalmazása

1-2 mm

a



1. A cipőn a fűzőrészt teljes terjedelmében meg kell lazí-
tani, illetve a tépőzárakat és a csatokat is ki kell engedni. 
Amennyire csak lehet, a cipő felső részét szét kell nyitni.  
2. A háromnegyedes betét sarok alatti részét szorosan a 
cipő sarokrészéhez kell illeszteni. 
3. A cipő felhúzása folyamán a cipőt majdnem függőleges 
irányba kell állítani, hogy a betét ne csússzon előre, mikor a 
lábfejet beledugjuk a cipőbe. 
4. Majd a talajra helyezzük a cipővel együtt a lábat, és feláll-
va meggyőződünk arról, hogy nem mozdult el, nem csúszott 
előre a betét a cipőben. 
5. Akkor helyeztük el helyesen a cipőben a talpbetétet,  ha 
a betét a talpat a problémás helyeken megtámasztja, hasz-
nálat során nem zavaró és nem kényelmetlen. Abban az 
esetben nincs jó helyen a betét a cipőben, ha nyom, és ké-
nyelmetlen érzés párosul hozzá. 
6. Ha a betét jól illeszkedik a cipőbe, a következő lépés, 
hogy a cipőfűzőt meghúzzuk, illetve a tépőzárat és a csato-
kat megfelelően rögzítjük. 
7. A talpbetét dobozában található a 3/4-es talpbetéthez 
ajánlott kétoldalú ragasztó pötty. Ennek használatát abban 
az esetben javasoljuk, ha hordás közben a betét elcsúszik, 
és annak rögzítése szükséges a cipőben. A ragasztópötty 
egyik oldaláról húzzuk le a védőpapírt, és illesszük, ragasz-
szuk a betét aljára, a sarokrész 
közepére. Végül a betétre illesz-
tett pötty másik oldaláról is húz-
zuk le a védőpapírt és illesszük, 
rögzítsük a betétet a cipőbe a 
fentiekben leírtak alapján.

A 3/4-es egyedi talpbetétek használata
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