
Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho vysoko kvalitného masážneho stola zo série 
Fabulo STAR! Naša spoločnosť neustále zdokonaľuje svoje produkty a vyvíja 
nové na základe spätných väzieb od zákazníkov. Používame starostlivo vybrané 
kvalitné materiály, dbáme o dôkladné spracovanie našich produktov, poskytujeme 
popredajný servis a aj naše masážne stoly sú za dostupné ceny, čo poteší každého 
nášho klienta. 
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Upozornenie:

 
POZOR

Nesprávna inštalácia, prevádzka a údržba zariadenia môže viesť k poraneniu.

 
POZOR

Prečítajte si tento návod pred začiatkom používania masážneho stola.

 
POZOR

 Skontrolujte molitan a čalúnenie počas rozbalovania. Stôl nepoužívajte, ak sú 
prítomné náznaky poškodenia. (Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené 
nesprávnym rozložením či používaním stola alebo nehodou.) Toto zariadenie 
používajte iba na stanovené účely alebo na účely uvedené v tomto návode.

 
POZOR

  Maximálna nosnosť (vrátane klienta a príslušenstva)  
 Nosnosť stola „Fabulo STAR Flat“: 204 kg 
 Zdvihová kapacita stola „Fabulo STAR Liftback”: 196 kg 
Zdvihová kapacita stola „Fabulo STAR Deluxe“: 204 kg

 
POZOR

Kvôli Vášmu bezpečiu neodmontujte nožný spínač, ručný ovládač, riadiacu jednotku 
a poháňací mechanizmus.

 
POZOR

Elektrický masážny stôl držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nezdržujte sa pod 
masážnym stolom na predídenie akéhokoľvek zranenia spôsobeného pádom stola.

 
POZOR

Nedávajte žiadne predmety pod opierku chrbta a nôh.

 
POZOR

Nedávajte žiadne závažie alebo nevyvíjajte tlak na podhlavník alebo ďalšie 
príslušenstvo slúžiace na predĺženie stola.  Vytiahnite kábel zo zásuvky, ak sa nožný 
spínač dostal do kontaktu s vodou.

 
POZOR

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám alebo vlhkosti.

 
POZOR

Neľahnite si na okraj stola bez akéhokoľvek ochranného opatrenia, keďže stôl váži až 
91 kg.

Bezpečnostné opatrenia
•  Pripojenia skontrolujte ročne.
•  Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek náznakov opotrebovania majúceho vplyv na 

bezpečnosť.
•  Neoprávnená úprava alebo zmeny tohto produktu sú zakázané a zneplatnia záruku.

Záruka
•  3-ročná záruka na rám stola a príslušenstvo
•  2-ročná záruka na molitan a vinyl
•  Všetky záruky sú obmedzené na náhradné diely poskytnuté výrobcom a na opravy či 

výmeny vykonané výrobcom.
•  Všetky záruky sú uvedené vyššie. Neexistuje žiadna ďalšia, vyslovená alebo skrytá záruka.
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Sekcia I : Špecifikácie a fotky

 

 

Fabulo STAR-Flat
Model: ESF

Podhlavník

Podhlavník

Predná opierka 
na lakte

Poháňací mechanizmus

Poháňací mechanizmus

Riadiaca jednotka

Podložka pod šiju

Rovná 
opierka na lakte

Flexibilná opierka 
na lakte

Protišmykové gumové nohy

Protišmykové 
gumové nohy

Jednoduchý nožný spínač

Dvojitý nožný spínač

Špecifikácie:
Nosnosť: 204 kg 
Dĺžka: 184 cm
Šírka:  71 cm, stôl dostupný aj 

vo verzii 76 cm 
Výška: 44~98 cm 
Hmotnosť: 65~70 kg

Špecifikácie:
Nosnosť elektricky regulovanej opierky chrbta: 196 kg 
Dĺžka: 184 cm
Šírka: 71 cm, stôl dostupný aj vo verzii 76 cm
Výška: 44~98 cm
Hmotnosť: 78 ~81 kg

Fabulo STAR-LiftbackModel: ESL1-FA Model: ESL1-LA
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Sekcia II: Návod

Nastavenie výšky stola

    Na zvýšenie či zníženie stola riaďte nožný spínač alebo ručný ovládač tak, ako je to 
ukázané nižšie.

Fabulo STAR-DeluxeModel: ESD1-FA Model: ESD1-FA

Podhlavník

Podložka pod šiju

Ručný ovládač

Rovná 
opierka na lakte

Flexibilná opierka 
na lakte

Poháňací mechanizmus

Zamykateľné 
koleso

Jednoduchý nožný spínač

Špecifikácie:
Nosnosť: 204 kg
Dĺžka: 184 cm
Šírka: 71 cm, stôl dostupný aj vo verzii 76 cm
Výška: 44~98 cm 
Hmotnosť: 88,5~91 kg

Stoly Fabulo STAR Flat a Fabulo 
STAR Deluxe sú vybavené 

jednoduchým nožným 
spínačom. Stlačte spínač pre 
zníženie alebo zvýšenie stola.

Stôl Fabulo STAR Liftback je 
vybavený dvojitým nožným 
spínačom. Na regulovanie 
výšky stola stlačte  nožný 

spínač na ľavej strane.

Stôl Fabulo STAR Deluxe je 
vybavený ručným ovládačom. 

Stlačte ručný ovládač pre 
zvýšenie alebo zníženie stola.

HOREHORE

DOLEDOLE
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Nastavenie opierky chrbta stolov Fabulo STAR Liftback a Deluxe

 

Stôl Fabulo STAR Liftback je vybavený 
dvojitým nožným spínačom. Stlačte 

ľavý nožný spínač pre zvýšenie alebo 
zníženie opierky chrbta.

Bočnú opierku lakťa zasuňte v 30° uhle 
do stola a stlačte ju, kým kovový kolík 

úplne nezapadne do nylonového otvoru 
na doske stola. Potom ju otočte smerom 

dole, kým nezostane v rovnej polohe.

Zdvihnite bočnú opierku do 
správneho uhla a vytiahnite ju. Táto 
funkcia je užitočná najmä vtedy, keď 
masírujete alebo pomáhate niekomu 

dostať sa na alebo zo stola.

Stôl Fabulo STAR Deluxe je 
vybavený ručným ovládačom. 
Stlačte ručný ovládač pre zvýšenie 
alebo zníženie opierky nôh.

Nastavenie opierky nôh stola Fabulo STAR Deluxe

Odstránenie/pripevnenie rovnej opierky na lakte

Na zvýšenie či zníženie opierky chrbta riaďte nožný spínač alebo ručný ovlá-
dač tak, ako je to ukázané nižšie.

Stôl Fabulo STAR Deluxe je vybavený 
ručným ovládačom. Stlačte ručný ovládač 

pre zvýšenie alebo zníženie opierky chrbta.

HORE

DOLE

Uistite sa, že konvexná tyč na kovovom kolíku sa zhoduje so závitom 
nylonového otvoru.

 
POZOR
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Odstránenie/pripevnenie flexibilnej opierky na lakte

 

 

 

 

Používanie nastaviteľného podhlavníka
Zastrčte kovové kolíky podhlavníka do otvorov na konci stola.

 

 

Akonáhle budete mať stôl na požadovanom mieste, protišmykové gumové nožičky stabilizujú 
masážny stôl a zabezpečia, aby sa neposúval. Pri presúvaní masážneho stola zdvihnite 
protišmykové gumové nožičky a presuňte stôl na požadované miesto. 

Ohnite flexibilné bočné opierky 
oboma rukami tak, aby kovové kolíky 

zapadli do nylonových otvorov na 
doske stola. Potom stlačte bočné 
opierky, kým kovové kolíky úplne 

nevojdú do nylonových otvorov na 
bočnej strane dosky stola.

Otočením gombíka (viď. 
vyššie) nastavíte blízkosť 

opierky na lakte.

Zatlačte flexibilnú opierku 
na lakte oboma rukami a 

vytiahnite ju.

Nesadajte na bočné opierky!
Neumiestňujte závažie na bočné opierky!

 
POZOR

Stoly Fabulo STAR-Flat / Fabulo STAR- Liftback / Fabulo STAR-Deluxe sú 
vybavené dvoma kolieskami s brzdou na každej strane.

Umiestnite páku tak, 
aby bola vo vodorovnej 
polohe ako hrana dosky.

Upravte podhlavník, ak je 
to potrebné, a potom páku 

otočte smerom dole, aby 
zapadla do svojho miesta.

Navlečte na kovové kolíky 
podhlavníka slučky prednej 

opierky na lakte.

Umiestnite vankúš na 
podhlavník.

Pripojte podhlavník k stolu a 
položte popruh so suchým zipsom 

na vrch podhlavníka.

Používanie prednej opierky na lakte

Presúvanie masážneho stola
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Riadiaca jednotka
Číslo položky: W10795

Jednoduchý nožný spínač
Číslo položky: W11402

Nožný spínač

Dvojitý nožný spínač
Číslo položky: W11404

Ručný ovládač
Číslo položky: W11385

Ručný ovládač

Riadiaca jednotka

Napájací kábel
Číslo položky: W04433

Poháňací mechanizmus 
opierky nôh

Číslo položky: W11374

Poháňací mechaniz-
mus opierky nôh

Poháňací mechanizmus 
opierky chrbta

Číslo položky: W11376

Poháňací mechanizmus 
opierky chrbta

Zdvíhacia jednotka
dosky stola

Číslo položky: W10793

Poháňací 
mechanizmus 

dosky stola

Motorový systém

Ak zistíte akýkoľvek problém stola, skontrolujte pripojenia jednotlivých 
častí podľa nasledujúcich obrázkov.

Sekcia III: Riešenie problémov
Hlavné časti elektrického systému:

 

 
  

 
 

 

Rýchla diagnóza:
1.  Stoly s dvoma alebo troma poháňacími mechanizmami: Ak ani jeden z poháňacích 

mechanizmov nefunguje počas regulovania nožným spínačom alebo ručným ovládačom, 
je možné, že riadiaca jednotka je pokazená. Ak iba jeden z poháňacích mechanizmov 
nefunguje, pravdepodobne ten jeden je pokazený.

2.  Stoly vybavené ručným ovládačom: Ak funkcia LED svieti nepretržite na ručnom ovládači, je 
možné, že ručný ovládač je pokazený. Ak stlačíte tlačidlo a  funkcia LED nesvieti na ručnom 
ovládači, je pravdepodobné, že je pokazený ručný ovládač alebo riadiaca jednotka.
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Krok 1:
•  Skontrolujte zásuvku, aby ste sa presvedčili, že je v ňom elektrický prúd a že kábel je pripojený na 

obidvoch koncoch.

•  Skontrolujte riadiacu jednotku, aby ste sa presvedčili, že poháňací mechanizmus, nožný spínač a ručný 
ovládač sú pripojené k riadiacej jednotke.

 Fabulo STAR Flat               Fabulo STAR Liftback            Fabulo STAR Deluxe

Krok 2:
•  Výsledok: Ak sú všetky káble správne pripojené a stôl stále nefunguje, prejdite na krok č. 2.
•  Otvorte kryt tieneného kábla a odpojte káble poháňacieho mechanizmu od riadiacej jednotky. 

Majte naďalej stlačený nožný spínač alebo príslušný gombík na ručnom ovládači a zmerajte výstupné 
napätie zásuvky riadiacej jednotky pomocou multimetra. Multimeter by mal ukazovať 29 V jednosmerného 
prúdu. 

Okrem toho:
1.  Ak zistíte, že poháňacím mechanizmom zrazu nemôžete opierky regulovať, 

• odpojte hlavné napájanie.
•  skontrolujte všetky káble a znovu ich pripojte. Ak je to potrebné, venujte pozornosť sviečkam 

pripojeným k riadiacej jednotke.
    • odstrániť akékoľvek závažie, ktoré môže byť na stole.
    •  nechajte zariadenie stáť 20 až 30 minút tak, že je odpojené od elektrického prúdu. Ak sa problém 

nevyrieši, potom riadiaca jednotka je pokazená.
2.  Ak máte ďalší elektrický masážny stôl, problémy môžete diagnostikovať výmenou poháňacích 

mechanizmov, riadiacej jednotky, nožného spínača alebo ručného ovládača. Nezabudnit, že sviečky 
jednoduchého/dvojitého nožného spínača a ručného ovládača sú zameniteľné. To znamená, že 
nefungujúci nožný spínač alebo ručný ovládač môžete nahradiť ďalším ručným ovládačom alebo 
nožným spínačom, aby ste problém mohli diagnostikovať.

Ak problém Vášho stola  nie je uvedený vyššie, postupujte podľa 
nasledujúcich krokov
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Návod na výmenu nožného spínača
Pozor: Vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky pred vykonaním akejkoľvek práce na jednotke.

Krok 1: Odpojte napájací kábel  a potom zložte kryt riadiacej jednotky pomocou plochého skrutkovača.
Krok 2:  Vytiahnite prípojku pokazeného nožného spínača zo zásuvky a zasuňte prípojku nového 

nožného spínača.
Krok 3: Vyskúšajte nový nožný spínač a ak funguje, vymeňte tieniaci kryt.

Návod na výmenu ručného ovládača

Krok 1: Otvorte plastovú závoru a odpojte prípojku starého ručného ovládača. 
Krok 2: Nainštalujte novú prípojku ručného ovládača do zásuvky a uzavrite závoru. 

Návod na výmenu motora
Pozor: Otočte stôl na stranu pred odstránením a výmenou poháňacieho mechanizmu. 
Pozor: Poháňací mechanizmus podporuje plnú váhu stola a stôl spadne, ak poháňací mechanizmus je 
odstránený.

Krok 1:  Vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky a opatrne otočte stôl na stranu. Kvôli bezpečiu sú 
potrebné na otočenie stola na stranu dve osoby.

Krok 2:  Povoľte a odstráňte spojovacie skrutky a matice z oboch strán poháňacieho mechanizmu. 
Odstráňte pokazený poháňací mechanizmus a nainštalujte nový.

Krok 3: Zložte kryt riadiacej jednotky pomocou plochého skrutkovača.
Krok 4:  Vytiahnite prípojku pokazeného poháňacieho mechanizmu a zasuňte prípojku nového 

poháňacieho mechanizmu, potom nasaďte kryt späť.

Uvedomte si: Ak meníte pokazený poháňací mechanizmus slúžiaci na zvýšenie a zníženie 
stola, musíte odstrániť riadiacu jednotku, ktorá je pripojená k poháňaciemu mechanizmu.

Uvedomte si: Máte 2-ročnú záruku na pohon motora a riadiacu jednotku plynúcu odo 
dňa nákupu. Prosíme, kontaktujte predajcu alebo distribútora, aby požiadal o nový 
výmenný diel, ak stôl po vyššie uvedených diagnostikách stále nefunguje.
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Výmena riadiacej jednotky
Riadiaca jednotka je namontovaná na spodnú časť stola alebo na poháňací mechanizmus opierky chrbta. 

Krok 1: Zložte kryt riadiacej jednotky pomocou plochého skrutkovača. 
Krok 2: Vytiahnite všetky káble nožného spínača alebo ručného ovládača z riadiacej jednotky.

Krok 3:  Oddeľte riadiacu jednotku od stola:
V prípade riadiacej jednotky namontovanej na spodnú časť stola (Fabulo STAR Flat a Liftback), 
najprv budete musieť odstrániť všetky skrutky spájajúce riadiacu jednotku a stôl pomocou 
skrutkovača. V prípade riadiacej jednotky montovanej na poháňací mechanizmus (Fabulo STAR 
Deluxe), podržte riadiacu jednotku a posuňte v smere, ako je znázornené na obrázku vyššie, kým 
riadiaca jednotka nie je kompletne odpojená od poháňacieho mechanizmu.

Krok 4: Zložte kryt riadiacej jednotky pomocou plochého skrutkovača.
Krok 5: Odpojte napájací kábel od riadiacej jednotly.
Krok 6: Nainštalovať novú riadiacu jednotku podla vyššie uvedených pokynov v opačnom poradí.

Časť IV: Starostlivosť o čalúnenie

•  V snahe zabezpečiť kvalitu výrobkov a predĺžiť ich životnosť, testovali sme niekoľko preventívnych 
krokov, aby sme Vám mohli čo najlepšie poradiť, ako chrániť čalúnenie stola a príslušenstva.

•  Neskladujte stôl pri extrémne nízkych teplotách, pretože môže dôjsť k popraskaniu čalúnenia.
•  Neskladujte stôl v extrémne vysokých teplotách, pretože môže dôjsť k roztiahnutiu a pokrčeniu 

čalúnenia. Stôl nepoužívajte v blízkosti ohrievačov, elektrických spotrebičov a nevystavujte ho 
priamemu slnečnému žiareniu.

•  Chráňte stôl a príslušenstvo plachtou a prikrývkou.
•  Odporúčame náš trojdielny set flanelových plachiet a set plachiet z ovčej vlny.
•  Čalúnenie čistite pravidelne! Odporúčame čistenie jemným čistiacim roztokom, ktorý ochráni stôl pred 

olejovými škvrnami a špinou, ktoré môžu pôsobiť popraskanie či trvalé škvrny.
•  Odporúčame jemnú antibakteriálnu mydlovú vodu vo fľaške s rozprašovačom.  Postriekajte stôl 

roztokom a utrite čistou vlhkou handrou.
•  Používajte obidva konce stola. Aby nedošlo k nerovnomernému používaniu, podhlavník občas pripojte 

k druhému koncu stola.
•  Chráňte stôl pred odreninami, rezmi a prepichnutím.

1. Alkohol vysušuje vinyl a spôsobuje prasknutie.
2. Dlhodobé vystavenie extrémnym teplotám môže spôsobiť poškodenie vinylu.

 
POZOR


