GEBRUIKSAANWIJZING RELEASE417

1: Plaats band op bovenbeen met logo naar boven | 2: Haal klittenband door ring
3: Trek stevig aan | 4: Sluit band met klittenband
Maat bepalen:

Indien de omtrek van het bovenbeen, gemeten een handbreedte vanuit de lies, rond op de bovengrens van een
maatrange zit, kan men de extender(verlenger) gebruiken. Hiermee kan je de band een paar centimeter te
verlengen. Het door de ring halen van de band en aantrekken wordt dan eenvoudiger. Gebruik de extender alleen
indien echt noodzakelijk.
Wasvoorschrift:

Was het product met de klittenband gesloten in lauwwarm water op de hand. Eventueel voorzien van milde
shampoo. Niet in droger | Niet chemische reinigen | Niet strijken | Niet bleken
WAARSCHUWINGEN:
- Gebruik de band niet om de arm. Hiervoor is deze niet geschikt
- Gebruik de band niet om de nek of andere lichaamsdelen.
- Indien men direct last krijgt na omdoen van de band, leg dan eventueel de band iets losser om het been of
verwijder de band.
- Pas op met het gebruik van de band indien met last heeft van vaatlijden
- Pas op met het gebruik van de band indien met last heeft van trombose. Overleg met arts.
- Pas op tijdens het lopen voor het afglijden van de band indien deze niet strak genoeg zit. Dit kan leiden tot vallen
of struikelen.
- Zorg ervoor dat de klittenband goed sluit en niet te ver uitsteek. De haken van het klittenband kunnen in kleding
of beddengoed blijven haken.
- Het product dient te worden gebruikt volgens bovenstaande instructie met in achtneming van de
waarschuwingen.
- Release417 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het product door oneigenlijk gebruik.
- Indien er na aankoop vermoedde is van fabrieksfouten, gebruik het product dan niet en neem contact op met de
leverancier.
Materialen:
- Elastan | Polyester | Plastic (POM) | Polyester Velcro | PU foam | Silicon
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