
Hydraulické Kozmetické Kreslo Fabulo Belle 

Plus - Návod na obsluhu 

 
1. Všeobecný úvod k Hydraulickému Kozmetickému Kreslu 

Fabulo Belle Plus 

Hydraulické kozmetické kreslo Fabulo Belle Plus disponuje nastaviteľným operadlom a nastaviteľnou 

opierkou nôh pre maximálne pohodlie klientov. Opierky na ruky sú odnímateľné a má tiež  otvor na 

tvár.  Nastaviteľný hydraulický mechanizmus umožňuje nastavenie výšky a otáčanie kresla o 360 °. 

 

 

2. Funkcie  Hydraulického Kozmetického Kresla Fabulo Belle 
Plus 

Stabilné šasi, bezpečný rám, je multifunkčné 

Nastaviteľné operadlo a opierka nôh 

Odnímateľný vankúš  

Odnímateľná lakťová opierka 

 
Hydraulický mechanizmus umožňuje nastavenie výšky 

Multifunkčné ovládanie pedálom 

Pena s vysokou hustotou 
 
 

3. Špecifikácia: 

Nosnosť: 441 lbs/ 200kg Dĺžka：

70"-75.8"/177.5-192.5cm Šírka：

24"/62cm 

Výška：24"-30"/61cm-77cm 

Hmotnosť：42kg - 49kg 



4. Štrukturálne znázornenie 

Hydraulické kozmetické kreslo Fabulo Belle Plus sa skladá z týchto častí:  hlavný rám kresla, 

prevádzkové časti, penové obloženie. 

Hlavný rám obsahuje: Súčasti pod rámom, komponenty rámu kresla, komponenty lakťovej opierky a 

rôzne nastaviteľné plynové pružiny; 

Ovládacie prvky: Nastavovacia rukoväť opierky na nohy a operadla, rukoväť nastavenia opierky 

nôh, rukoväť nastavenia sklonu atď. 

Penové obloženie má: chrbtové operadlo, opierka hlavy, lakťová opierka, vankúš, opierka nôh. 
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Zostava spodného rámu: 

Existujú dva typy spodných rámov: Typ A a typ B. 
 
 

Hydraulický mechanizmus: 

Hydraulický mechanizmus spája spodný rám a rám kresla. Kreslo sa dá zdvihnúť, sklopiť do 

príslušnej výšky alebo otočiť o 360 ° v ľubovoľnom smere ovládaním hydraulického pedála. 

 
Zostava rámu kresla: 

Rám kresla sa skladá z hlavného rámu, pripojeného rámu a plynovej pružiny. 
 

Zostava lakťovej opierky: 

Zostava lakťovej opierky sa skladá z elastickej lakťovej opierky, ktorú je možné rýchlo demontovať. 
 

Ručná páka operadla : 

Ručná páka operadla je ovládací prvok na nastavenie sklonu. Zdvihnutím ručnej páky nahor je 

možné odblokovať plynovú pružinu operadla do prevádzkového stavu. Potom tlakom smerom 

nahor alebo nadol na operadlo je možné nastaviť jeho sklon. 



Ručná páka nastavenia sklonu sedadla: 

Ručná páka nastavenia sklonu sedadla je ovládací prvok na nastavenie sklonu čalúneného 

sedadla kresla. Zdvihnutím tejto páky smerom hore sa dá sedadlo nastaviť . 

 
Ručná páka opierky nôh: 

Ručná páka opierky nôh je ovládací prvok na nastavenie sklonu opierky nôh. Zdvihnutím tejto 

ručnej páky smerom hore sa dá odblokovať plynová pružina opierky nôh do prevádzkového 

stavu. Potom jemným tlakom smerom hore alebo dole na opierku nôh nastavte sklon opierky 

nôh. 

 
 

5. Pokyny 

Ako nastaviť výšku? 

Stúpte na ovládač hydraulickej tyče a kreslo sa zdvihne. Zdvihnite ovládač hore a kreslo klesne. 

 
Ako nastaviť opierku nôh a operadlo? 

 
 

Mierne podržte žltú páku pod opierkou nôh/operadlom a potiahnutím páky nahor alebo nadol 

nastavte opierku nôh/operadlo, kým sa nedosiahne požadovaný sklon. Uvoľnite páku a opierka nôh 

/operadlo sa automaticky zaistia v danej polohe. 

 

6. Upozornenie 

 Postupujte podľa týchto bezpečnostných opatrení a používajte zariadenie správne, aby ste 

zabránili zraneniu, úrazu s následkom smrti a materiálnym škodám. 

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte tento návod na obsluhu. 

Pri rozbaľovaní kresla skontrolujte polstrovanie a čalúnenie. Ak sa vyskytnú známky poškodenia, 

kreslo nepoužívajte. 

Toto zariadenie používajte iba na určený účel alebo podľa pokynov v tejto príručke. 

Z bezpečnostných dôvodov sa prosím nepokúšajte rozoberať pedál, ovládaciu skrinku alebo 

ovládací mechanizmus.  

Nedávajte žiadne predmety pod operadlo alebo opierku nôh. 

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám alebo vlhkosti. 

Ak sa kreslo nepoužíva dlhší čas, malo by byť umiestnené v spodnej polohe. 

Nesadajte priamo na opierku hlavy postele, lakťovú opierku alebo opierku 

nôh. 

 

 
  

  



7. Ako sa starať o vaše čalúnenie 

V snahe zaistiť kvalitu vašich výrobkov a pomôcť vám udržať životnosť kresla sme otestovali niekoľko 

preventívnych krokov, aby sme vám poradili, ako chrániť čalúnenie kresla a príslušenstvo: 

Neskladujte svoje kreslo pri extrémne nízkych teplotách, pretože nadmerný chlad spôsobí praskliny. 

Neskladujte svoje kreslo pri extrémne vysokých teplotách, pretože nadmerné teplo spôsobí, že sa 

čalúnenie roztiahne a pokrčí. Uistite sa, že kreslo chránite pred ohrievačmi, elektrickými 

spotrebičmi a priamym slnečným žiarením. 

 

8.Inštalácia 
 
 

 

 

 
 
 

iM3 s.r.o.,  Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda 
 

Zákaznícky servis: 
E-mail: info@fabulo.sk 

Tel.:  02 / 2220 0711 // 0948 223 550 (Po-Pia: 8:00-16:00) 
 

Držiak na uteráky 

Skrutky dotiahnite kľúčom 

Vložte osku a zaistite ju závlačkou    

v tvare R 

. 


