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

Ďakujeme za kúpu nášho produktu! Usilujeme sa o modernizáciu a vývoj našich produktov spĺňajúce 
požiadavky našich zákazníkov, o prísny a starostlivý výber materiálov a ich kvalitné spracovanie, ako aj o 
kvalitný popredajný servis a konkurencieschopné ceny. Naším cieľom je, aby naši zákazníci pocítili dotyk 

života pomocou našich masážnych stolov.

Dôležité upozornenia

 
POZOR

Nesprávne používanie produktu môže viesť k zraneniu. 
Pred použitím si prečítajte všetky prevádzkové pokyny a návody týkajúce sa údržby

 
POZOR

NEPOUŽÍVAJTE STÔL, KEĎ NIE JE SPRÁVNE POSKLADANÝ ALEBO MÁ VOĽNÉ, 
CHÝBAJÚCE, POŠKODENÉ A NESPRÁVNE NAINŠTALOVANÉ ČASTI.

 
POZOR

Maximálna záťaž (vrátane klienta a príslušenstva): 250 kg

 
POZOR

Skontrolujte výplň a čalúnenie počas rozbaľovania. Stôl nepoužívajte, ak sú viditeľné 
znaky poškodenia a okamžite nás kontaktujte. (Naša záruka sa nevzťahuje na škody 
spôsobené nesprávnym poskladaním, nehodami, zneužitím alebo nesprávnym 
použitím výrobku.)

 
POZOR

Než si klient ľahne na stôl, uistite sa, že stôl stojí rovno na podlahe. Klient môže stratiť 
rovnováhu a spadnúť.

 
POZOR

Pri premiestnení alebo otočení stôl chyťte za drevený rám a nie za čalúnenie. Na 
otočenie alebo premiestnenie stola sú potrebné aspoň dve dospelé osoby.

Nesadajte na zvýšenú opierku chrbta, opierku nôh alebo rúk. 

 
POZOR

Neukladajte nadmernú záťaž na opierku hlavy alebo časti slúžiace na predĺženie 
stola. 

 
POZOR

Nevystavujte stôl extrémnej vlhkosti alebo teplotám. 

 
POZOR

Masážny stôl držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

 
POZOR
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Návod na montáž

Montáž masážneho stola
Pozor:   Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a náradie uvedené na zozname. 

Balenie môže obsahovať aj diely navyše.

A: pružné podložky - 12 ks 
B: 8 mm x 85 mm skrutka - 8 ks 
C: 8 mm x 60 mm skrutka - 4 ks 
D: šesťhranný kľúč T30

Krok 1:  Stôl položte na rovnú podlahu hore dnom. Uistite sa, že v blízkosti sa 
nenachádzajú žiadne ostré predmety.

 Odporúčame dať mäkkú prikrývku pod stôl pre ochranu čalúnenia. (Obr. 1)

Krok 2:  Pred montážou nôh sa uistite, že tvar každej nohy sa zhoduje s podložkami 
pod stolom. (Obr. 2) 

Krok 3: Pripevnite nohy podľa Obr. 3. Do každého rohu idú dve skrutky.

D: šesťhranný kľúč T30

C: 8 mm x 60 mm skrutka - 4 ks
A: pružné 

podložky - 12 ks B: 8 mm x 85 mm skrutka - 8 ks 

obr. 1                                             obr. 2     



4         

Krok 4:  Poličku položte smerom ku koncu nôh a pripevnite ju jednou skrutkou v 
každom rohu. Uistite sa, že plochá strana nohy smeruje k vrchnej časti stola 
(Obr. 4).

Krok 5: Otočte stôl a skontrolujte ho pred použitím.

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

Pozor:   Pred použitím sa uistite, že všetky skrutky sú pritiahnuté.
Pozor:   Než si klient sadne na stôl, uistite sa, že nohy stola a opierka chrbta zapadli do 

seba. Na premiestnenie stola sú potrebné aspoň dve dospelé osoby.
Pozor:   Skontrolujte, či sú všetky hore uvedené inštrukcie dodržané a všetky skrutky 

riadne pritiahnuté. 

obr. 3

obr. 4
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Návod na použitie

Upravenie výšky stola
Odskrutkujte zaisťovacie skrutky, nastavte nohy stola do 
požadovanej výšky a následne obidve skrutky zaskrutkujte 
späť. Postup zopakujte na každej nohe.

Nastavenie opierky chrbta

Zvýšenie opierky chrbta: 
Zvýšte opierku chrbta do požadovanej polohy jej nadvihnutím zo stola. Opierka 
chrbta automaticky zapadne do pozície. Pomôže, ak počas nastavenia výšky sa pacient 
predkloní (Obr. 7).

Zníženie opierky chrbta: 
Opierku chrbta podopierajte jednou rukou, zatiaľ čo zatlačíte rukoväť. Pomaly znížte 
opierku chrbta do požadovanej výšky. Pomôže, ak sa klient počas nastavenia výšky 
predkloní (Obr. 8).

                            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. Stôl nepoužívajte v blízkosti elektronických zariadení a 
nenechávajte  ho vo vnútri vozidla v chladnom počasí.

•  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 a nenechávajte ho vo vnútri vozidla 
počas horúčav.

• Stôl a príslušenstvo chráňte prikrývkou.
•  Poťah čistite po každom použití jemným čistiacim prostriedkom, aby ste ho ochránili 

obr. 7 obr. 8
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pred olejovými škvrnami a nečistotou. Nechránený poťah môže prasknúť alebo sa na 
ňom môžu objaviť trvalé, viditeľné škvrny. Zmiešajte malé množstvo antibakteriálneho 
mydla s vodou v rozprašovači a čistou handrou utrite stôl.

•  Používajte obidva konce stola. Z času na čas opierku hlavy premiestnite z jedného 
konca stola na druhý, aby nedochádzalo k nerovnomernému opotrebovaniu.

•  Chráňte stôl pred odreninami, rezmi a prepichnutím, v jeho blízkosti nepoužívajte 
žiadne ostré predmety.

Pozor:    1. Čistý lieh vysušuje vinyl a spôsobuje prasknutie. 
2. Dlhodobé vystavenie stola extrémnym teplotám môže poškodiť vinyl. 
3. Používanie agresívnych dezinfekčných prostriedkov môže poškodiť 
čalúnenie. 
4.  Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím.

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

Záruka
Na konštrukciu všetkých pevných masážnych stolov sa vzťahuje 3-ročná záruka, na 
výplň a čalúnenie 2-ročná záruka a na príslušenstvo 1-ročná záruka. 
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.
 


