NÁVOD K OBSLUZE MASÁŽNÍHO LEHÁTKA

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:












krabici opatrně otevřete, aby nedošlo k poškození vnitřních částí, malé části doporučujeme
umístit do malé nádoby, aby se neztratily
zkontrolujte, že balení obsahuje všechny části a žádná z nich není poškozená
pokud lehátko sestavíte s vadnou součástkou a poté dojde k poškození lehátka, není na něj
možné uplatnit záruku
lehátko nikdy nezatěžujte větší vahou, než je doporučeno v popisu produktu
na lehátku nikdy neposkakujte a podobně, mohlo by dojít k jeho destabilizaci a poškození
lehátko vždy využívejte pouze k účelu, k jakému bylo určeno – tedy jako přenosné masážní
lehátko
pravidelně kontrolujte, že lanka nejsou opotřebovaná a šroubky jsou dostatečně utažené
na čištění plochy nepoužívejte čističe na bázi alkoholu, které by mohli poškodit povrch, na
čištění používejte pouze slabou mýdlovou vodu, měkký hadřík a poté plochu otřete suchým
hadříkem
před zatížením lehátka se ujistěte, že všechny 4 nohy stojí pevně, jsou rovné a horní povrch je
všude ve stejné výšce

POSTP MONTÁŽE:
KROK 1.: Otevřete opatrně krabici a obsah umístěte na stranu lůžka, jak je znázorněno na obrázku.

KROK 2.: Otočte šroubky o 1/2 jak je vidět na obrázku 1. Poté přišroubujte zbývajících 7 šroubků
(celkem jich je v balení 8 ks). Poté připevněte panty, jak je znázorněno na dalším obrázku.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme, že je nezbytné při
upevňování pantů držet lehátko
sklopené v úhlu 90° (přesně jak je na
obrázku)

KROK 3.: Pod správným úhlem (viz obrázek) upevněte ke stolu lanka. Poté lehátko položte na zem a
ujistěte se, že lanka jsou umístěna ve správných pravoúhlých úhlech.

SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ LEHÁTKA:

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA HLAVY – opěrka hlavy má tvar půlměsíce, opěrku lze snadno nastavit do
pohodlné výšky a úhlu sklonu pomocí rukojeti

NASTAVITELNÁ LOKETNÍ OPĚRKA – jedná se o užitečné zařízení pro oporu loktů
během masáže. Opěrku upevněte dle obrázku a poté upravte popruh do té
správné polohy.

BOČNÍ OPĚRKA – přídavná opěrka, která zapadá do otvorů po stranách lehátka
NASTAVENÍ VÝŠKY – správná výška stolu je závislá na velikosti maséra a masážní techniky.

PÉČE O LEHÁTKO:






denní péče: odstraňte nečistoty, nachytané přes den jemnou mýdlovou vodou a osušte
měkkým hadříkem bez chloupků
dezinfekce: dezinfikujte povrch podle potřeby desinfekčními prostředky na bázi isopropanolu
odstranění nečistot: menší skvrny lze odstranit neabrazivním čistícím prostředkem, poté
důkladně opláchněte vodou a osušte hadříkem, větší skvrny budou vyžadovat profesionální
úklid
masážní stůl udržujte v suchém prostředí!

