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Flex Bootsien käyttöohje

Flex Hoof Bootsit on ainutlaatuiset kaviosuojat ja näiden ohjeiden avulla 
saat niistä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Lisää ohjeita ja kuvia löytyy Fit & Size-verkkosivultamme.

Huomaa, että päkiäisremmi on hieman kaareva ja kaaren tulisi olla 
ylemmän kuvan mukaisesti, eli kääntyä alaspäin molemmista päistä.

Rakenteenmukainen vuolu ja hevosen kehon hoito on 
tärkeää hevosesi hyvinvoinnin kannalta. Nämä seikat 
vaikuttavat myös Flex Bootsien kestävyyteen. Löydät 
tietoa aiheesta blogistamme.

1.

Neopreenipehmuste tulee kiinnittää bootsiin 
pujottamalla TPU takaosa pehmusteen kuminauhan 
läpi ja asettamalla kuminauha niin että takaosan 
niiteistä näkyy noin puolet, ja että pehmuste yltää 
yhteen jalan edessä. Tämän jälkeen vuohisremmit 
pujotetaan pehmusteen kujien läpi tämän 
ohjevideon mukaisesti.

2.

Päkiäisremmi kiinnitetään TPU takaosaan niin, että 
remmin pää viedään takaosan alta, reiästä ulos, ja 
taas toisesta reiästä sisään. Näin remmi jää näkyväksi 
takaosan keskellä.

3.

Pukiessasi bootseja hevosellesi, älä vedä TPU takaosasta vaan pidä kiinni 
kuoresta molemmin käsin, ja kääntele kuorta niin että saat kavion varvasosan 
mahdollisimman perille bootsin varvasosaan. Tarkista kuoren rei’istä, että varvas 
on perillä kärkiosassa. Jos näin ei ole, pyydä hevosta ottamaan pari askelta tai 
lyö kuminuijalla bootsin kärjelle saadaksesi varpaan perille. Tämä on tärkeää, 
jotta bootsi ei häiritse hevosen askellusta.

4.

Kun bootsi on hevosen jalassa, kiinnitä ensin vuohisremmi ja tarkista että 
neopreenipehmuste istuu hyvin. Sulje tämän jälkeen päkiäisremmi ohjeidemme 
mukaan. Jos päkiäisremmin reiät ovat venyneet kun suljet remmin, on se liian 
tiukalla.

5.

https://www.flexhoofboots.com/fit-size
https://www.flexhoofboots.com/blog
https://youtu.be/dwaCAS3qAwE
https://youtu.be/zDKLQjPVZwY


Puhdistus ja säilytys
Huuhdo bootsit vedellä käytön jälkeen tarpeen mukaan, ja ripusta kuivumaan 
ilmavaan paikkaan. Älä käytä bootsien puhdistamiseen pesuaineita, koska ne 
saattavat haurastuttaa TPU:ta.

TPU:n pitää saada hengittää, joten ethän säilytä bootseja esimerkiksi 
suljetussa laatikossa.

Flex Bootseilla on 90 päivän takuu ostopäivästä lähtien. Takuu ei koske tuotteitä joita on käytetty 
väärin. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi, ohjeet takuutuotteiden korvauksesta löytyy 
osoitteesta www.flexhoofboots.com/warranty

Hevoset ja niiden kanssa harrastus omaa tietyt riskit ihmisiin ja omaisuuteen liittyen. Jos käytät Flex Bootseja,
tiedostat ja hyväksyt vastuun riskeistä ja niiden seurauksista. Boostit saattavat köytössä irrottautua hevosen
jaloista osittain tai kokonaan, ja näissä tilanteissa hevonen saattaa pelästyä tai kompastua. On hevosen
käsittelijän vastuu totutella hevonen näihin tilanteisiin ennenkuin Flex Bootsit otetaan käyttöön. Flex Boots
yhtiönä ei ole millään tavalla vastuussa Flex Bootsien käyttöön liittyvistä seurauksista tai vahingoista ihmisiä,
eläimiä tai omaisuutta kohtaan.

Kuvitukset Sanni Seppelin

TPU takaosassa on kaksi korkeusvaihtoehtoa 
päkiäisremmille. Jos takaosa pussittaa, 
kannattaa kokeilla matalampaa asetusta. Jos 
päkiäisremmi jää päkiäisen korkeimmalle 
kohdalle, nosta remmi ylempiin reikiin. Jos TPU 
takaosan vuohiskuopan alueella on aukko, silloin 
kannattaa miettiä custom bootsia. Lisätietoja 
näet custom boots-sivulta. 

6.

Päkiäisremmi on sopivan tiukalla, kun sen ja jalan 
väliin mahtuu helposti yksi sormi.

Vuohisremmin ja jalan väliin tulee mahtua 
helposti kaksi sormea.

7.

Aseta neopreenipehmuste niin, että se istuu 
suorassa vuohisremmin alla. Vuohisremmin 
kuuluu mennä pehmusteen lenkkien läpi niin, 
että pehmuste istuu ryhdikkäästi edestä eikä 
päät roiku. Remmin pään voit pujottaa 
pehmusteen lenkkeihin.

8.

https://www.flexhoofboots.com/custom-hoof-boots


Voita neopreenipehmusteet ja päkiäisremmit!

Jos olet ostanut Flex Bootsit, miksi et 
tilaisi uutiskirjettämme! Meillä on 
kuukausittainen arvonta jossa yksi tilaaja 
voittaa parin neopreeni pehmusteita ja 
päkiäisremmejä valitsemassaan värissä.

Menestyksen avaimet löytyy 
kokonaisvaltaisesta kavionhoidosta

Intohimomme ei koske vain bootseja vaan se ylettyy aina kokonais-
valtaiseen kavionhoitoon saakka. Olemme luoneet verkkokursseja 
kavionhoidosta joiden avulla jokainen hevosenomistaja voi ottaa aktiivisen 
roolin hevosensa kavioiden hoidossa. Kurssimme on rakennettu helposti 
omaksuttaviksi ja ne perustuvat kymmenien vuosien ammattitaitoomme.

Valitse kurssi joka sopii sinulle parhaiten!

Kavioiden Viikkohuolto – opi viikottainen vuolu 
jonka avulla ylläpidät kavioiden rakenteenmukaista 
muotoa vuolijan käyntien välissä.

Lue lisää www.holistichoofcareforhorseowners.com

Tilaamalla uutiskirjeen saat ensimmäisenä tietää Flex Bootsien 
uutuuksista ja olet tervetullut osallistumaan kilpailuihimme joissa 
voi voittaa tuotteitamme.

Uutiskirjeen tilaustiedot löydät verkkosivuiltamme.

Kokonaisvaltaista Kavionhoitoa
Hevosten Omistajille – perusteellinen kurssi joka opettaa sinulle 
kaikki avainasiat kokonaisvaltaisesta hevosenpidosta ja kavionhoidosta, 
sekä perusvuolun alusta loppuun.

https://www.holistichoofcareforhorseowners.com/
https://www.flexhoofboots.com/newsletter

