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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ďakujeme za kúpu nášho vysoko kvalitného pevného masážneho stola!
Naša firma sa usilujeme o neustálu modernizáciu a vývoj produktov aj na základe spätných väzieb od 

zákazníkov. Cieľom prísneho a starostlivého výberu materiálov a ich kvalitného spracovania, ako aj 
kvalitného popredajného servisu a konkurencieschopnej ceny je, aby sa naši zákazníci cítili výnimočne 

pohodlne.

Dôležité upozornenia

 
POZOR

Nesprávne používanie produktu môže viesť k zraneniu. 
Pred použitím si prečítajte všetky inštrukcie.

 
POZOR

Skontrolujte výplň a čalúnenie počas rozbaľovania. Stôl nepoužívajte, ak sú viditeľné 
znaky poškodenia. (Naša záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym 
poskladaním, nehodami alebo nesprávnym používaním produktu.)

 
POZOR

Maximálna záťaž (vrátane klienta a príslušenstva): 
Maximálna pracovná záťaž: 273 kg
Statická záťaž: 1815 kg

 
POZOR

Aby nedošlo k zraneniu, predtým ako si klient ľahne na stôl, uistite sa, že produkt je 
správne poskladaný a je  na rovnej podlahe.

 
POZOR

Na premiestnenie alebo otočenie stola sú potrebné aspoň dve dospelé osoby.

 
POZOR

Nepokladajte nadmernú záťaž na opierku hlavy alebo časti slúžiace na predĺženie 
stola. Nevystavujte stôl extrémnej vlhkosti alebo teplote.

Pevný masážny stôl nie je žiadna hračka.
Masážny stôl držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Pozor:   Chemikálie a dezinfekčné prostriedky môžu poškodiť čalúnenie.
  Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené chemikáliami a/alebo dezinfekčnými 

prostriedkami.

 
POZOR
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Návod na montáž
Zloženie masážneho stola
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a náradie uvedené na zozname. 

Diely a náradia:
A: 1/4 „ 85 mm skrutka
B: 3/8 „ 75 mm skrutka
C: 1/4 „ 42 mm skrutka
D: vidlicový kľúč #14
E: imbusový kľúč
F: zaisťovacie skrutky
G: podložka
H: 3/8 „ 75 mm matica

Krok 1:  Stôl položte na rovnú podlahu hore dnom. 
(Obr. 1)

 
POZOR

Deti by nemali byť prítomné počas skladania 
stola. Ostré predmety by nemali byť v blízkosti 
čalúnenia, aby sa predišlo poškodeniu.

Krok 2:  Rozložte nohy a pripevnite ich čiernymi skrutkami (B) v každom rohu pomocou 
pribalených kľúčov (D a E). (Obr. 2, 3)

Krok 3:  Zaskrutkujte 1/4 „ 85 mm skrutky (A) do každej nohy a pritiahnite ich. (Obr. 4)

Krok 4:  Poličku položte do otvorov a pripevnite ich skrutkami (C) v každom rohu  
pomocou kľúča (E). (Obr. 5, 6) 

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4 obr. 5

obr. 6



4         

Krok 5:  Pripevnite diely 
slúžiace na 
predĺženie nôh 
v požadovanej 
výške pomocou 
zaisťovacích 
skrutiek (F).  
(Obr. 7, 8)

Krok 6:  Skontrolujte montáž a  otočte stôl.
Skontrolujte hore uvedené kroky a uistite sa, že všetky skrutky, matice a podložky sú 
správne použité a pritiahnite ich ešte raz.
Pri premiestnení alebo otočení uchopte stôl za drevený rám a nie za čalúnenie. (Obr. 9)

 
POZOR

Pred otočením stola sa uistite, že opierka chrbta a opierka nôh sú v najnižšej 
pozícii a pevne zapadnuté do seba. 
Na premiestnenie či otočenie stola sú potrebné aspoň dve dospelé osoby.

Správny spôsob 
otočenia stola

Návod na použitie

 
POZOR

 Nesadajte si na zvýšenú opierku chrbta alebo opierku nôh.

1. Upravenie výšky opierky chrbta
Stoly Fabulo Spa Deluxe Comfort sú vybavené polohovateľnou opierkou chrbta 
riadenou plynovou pumpou. Ovládacie spínače sa nachádzajú na konci stola. 
Opierku chrbta zvýšte stlačením ovládacieho spínača a tlačením opierky chrbta 
smerom hore do požadovanej výšky pri konci stola slúžiacej na položenie hlavy. Ak je 
opierka v požadovanej pozícii, pustite ovládací spínač. (Obr. 10, 11, 12)

 
POZOR

 Počas upravovania výšky stola pomôže, ak sa klient predkloní.

obr. 9

obr. 7 obr. 8
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2. Upravenie výšky opierky nôh
Stoly Fabulo Spa Deluxe Comfort sú vybavené polohovateľnou opierkou nôh riadenou 
plynovou pumpou. Ovládacie spínače sa nachádzajú na konci stola. Stlačte ovládací 
spínač a zvýšte opierku nohy jej tlačením smerom hore na jej nižšom strednom konci 
do požadovanej výšky (Obr. 13). Stlačte ovládací spínač a znížte opierku jej tlačením 
smerom dole na vyššom strednom konci do požadovanej výšky. Pustite ovládací spínač 
a opierka zostane na mieste (Obr. 14). 

3. Výmena plynovej pumpy
Ak opierku chrbta alebo opierku nôh neviete nastaviť do požadovanej pozície, lebo 
plynová pumpa je nefunkčná, vymeňte ju podľa nasledujúcich krokov:

Umiestnite U-koniec plynovej pumpy do zárezu v strednej časti kovového nosníka – 
viď. obrázok. (Obr. 15)
Umiestnite kovovú skrutku do otvoru a presuňte ju cez U-koniec plynového tlmiča a 
nosníka. (Obr. 16)
Pritiahnite skrutku pomocou svorníka. (Obr. 17)
Riadne utiahnite skrutku, aby ste sa uistili, že tlačidlo na pneumatickej tyči je riadne 
pripevnené na páku a káble netrčia von.

obr. 11obr. 10 obr. 12

obr. 15                                obr. 16                               obr. 17                            obr. 18

obr. 13 obr. 14
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4. Pripevnenie/odstránenie rovnej opierky ruky
Stoly Fabulo Spa Deluxe Comfort sú vybavné rovnou opierkou rúk, ktorá je 
odstnímateľná, aby v prípade potreby mal masér pohodlnejší prístup ku klientovi a aby 
si klient mohol jednoduchšie a bezpečnejšie nasadnúť alebo zosadnúť zo stola. (Obr. 
19) Zdvihnite opierku do 30 stupňového uhla a zatlačte ju, kým kovová tyč celkom 
nezapadne do nylonového otvoru na vrchu stola, potom ju otočte dole, kým nebude v 
rovnej pozícii. (Obr. 20, 21) Zdvihnite opierku do správneho uhla a vytiahnite ju.

5. Pripevnenie/odstránenie flexibilnej opierky ruky
Stoly Fabulo Spa Deluxe Comfort sú vybavné flexibilnou opierkou rúk. Ohnite 
flexibilnú opierku obidvoma rukami, aby kovové tyče zapadli do nylonového otvoru 
na boku vrchnej strany stola a zatlačte opierku, kým kovové tyče celkom nezapadnú 
do nylonových otvorov na bočnej strane stola. (Obr. 22)
Ohnite flexibilnú opierku obidvoma rukami a vytiahnite ju. (Obr. 23)
Otočte koliesko pre nastavenie tesnosti opierky. (Obr. 24)

 
POZOR

 Nesadajte na opierky rúk.
 Nepokladajte nadmernú záťaž na opierky rúk.

6. Polohovateľná U-opierka hlavy
Zasuňte tyče U-opierky hlavy do otvorov na konci stola. (Obr. 25)
Umiestnite nastavovaciu páku tak, aby vyčnievala vodorovne, hranou smerujúcej hore. 
(Obr. 26) Nastavte U-opierku hlavy do požadovanej pozície a nastavovaciu páku stlačte 
dole pre zaistenie opierky v pozícii. (Obr. 27)
Pre odstránenie U-opierky hlavy uvoľnite páku a opierku vytiahnite z otvorov.

obr. 19                               obr. 20                             obr. 21                   

obr. 22                                   obr. 23                                 obr. 24                   

obr. 25                    obr. 26                     obr. 27                    obr. 28                   obr. 29        
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7. Opierka rúk / Popruh
1. Tyče U-opierky hlavy presuňte cez slučky opierky či popruhu. (Obr. 30)
2. Tyče U-opierky hlavy vložte do otvorov na konci stola a suchým zipsom pripevnite na 
vrchnú časť U-opierky. (0br. 31)
3. Položte vankúš na opierku. (Obr. 32)

8. Vankúšik 
1. Tyče obdĺžnikovej opierky hlavy presuňte cez slučky vankúšika. (Obr. 33)
2. Tyče obdĺžnikovej opierky hlavy vložte do otvorov na konci stola.
3. Umiestnite vankúšik do požadovanej pozície nastavením slučiek pomocou suchého 
zipsu. (Obr. 34)

9. Starostlivosť o čalúnenie
S cieľom chrániť kvalitu výrobkov a predĺžiť ich životnosť sme testovali niekoľko 
preventívnych krokov vzťahujúcich sa na čalúnenie a príslušenstvo: 
•  Neskladujte stôl pri extrémne nízkych teplotách, pretože chlad môže spôsobiť 

popraskanie čalúnenia.
•  Neskladujte stôl pri extrémne vysokých teplotách, pretože sa čalúnenie môže 

roztiahnuť a pokrčiť. 
•  Stôl nepoužívajte v blízkosti ohrievačov, elektronických zariadení, nevystavujte ho 

priamemu slnečnému žiareniu.
•  Stôl nenechávajte vo vnútri vozidla počas horúčav a mrazov.
• Stôl a príslušenstvo chráňte prikrývkou.
•  Poťah čistite každý deň. Použite jemný čistiaci prostriedok, aby ste ho ochránili 

pred olejovými škvrnami a nečistotou, ktoré môžu viesť k prasknutiu alebo trvalým 
škvrnám. 

•  Zmiešajte malé množstvo antibakteriálneho mydla s vodou v rozprašovači, 
nastriekajte na povrch stola a utrite stôl čistou handrou.

•  Používajte obidva konce stola. Z času na čas opierku hlavy premiestnite z jedného 

obr. 30                                   obr. 31                             obr. 32                   

obr. 33                                    obr. 34          
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konca stola na druhý, aby nedochádzalo k nerovnomernému opotrebovaniu.
• Chráňte stôl pred odreninami, rezmi a prepichnutím.

 
POZOR

Lieh vysušuje vinyl a spôsobuje prasknutie. 
Dlhodobé vystavenie stola extrémnym teplotám môže poškodiť vinyl. 

10. Bezpečnostné opatrenia
Kontrolujte všetky spoje ročne. 
Okamžite nás kontaktujte, ak sa objavia znaky opotrebovania majúce vplyv na 
bezpečnosť. 
Neoprávnená úprava alebo zmena produktu je zakázaná.

11. Záruka
1. 3-ročná záruka na konštrukciu stola a príslušenstvo.
2. 2-ročná záruka na výplň a čalúnenie.
Všetky záruky sú obmedzené na výmenu dielov a opravu vykonané výrobcom. 
Všetky záruky sú uvedené vyššie a sú výhradné. Neexistuje žiadna ďalšia záruka, 
výslovná ani predpokladaná.


