Návod na použitie dreveného lehátka Start trojdielneho

Výhradný distribútor značky Revixa je REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66.
IČO: 50699431, DIČ: 2120430026, IČ DPH: SK2120430026
Tento návod poskytuje detailné inštrukcie na používanie a údržbu zariadenia. Oboznámte
sa s ním pred používaním masážneho lehátka. Návod si odložte pre prípradných ďalších
používateľov masážneho lehátka Start.
Nosnosť masážneho lehátka - 204kg
• Celková nosnosť lehátka s klientom, príslušenstvom aj vyvinutým tlakom pri terpii je
celkom 204kg.
• Lehátko nepreťažujte za žiadnych okolností, môže prísť k poškodeniu lehátka a
zraneniu osoby.
• Je zakázané na masážne lehátko skákať.
Postup po obdržaní masážneho lehátka

• Masážne lehátko je zabalené v kartónovej krabici z 8-vrstvového papiera, ktorý
•
•

poskytuje dobrú ochranu pre daný tovar.
Balenie (kartónovú krabicu) odporúčame odložiť, pre budúce použitie, najmä pre
prípadné vrátenie tovaru počas záručnej doby.
Masážne lehátko je zabalené tiež v taške. Lehátko vyberieme z tašky.

Postup pri rozložení masážneho lehátka
• Umiestnite zatvorené lehátko na gumenné dorazy, ktoré sú na jednej strane lehátka a
uvolnite západky (Obrázok 1).
• Otvorte lehátko a roztiahnite nohy lehátka, pokiaľ nebudú plne roztiahnuté (Obrázok 2,
Obrázok 3).
• Nakloňte stôl vzpriamene, až kým nebudú všetky štyri nohy na podlahe.
• Nadvihnite prednú časť lehátka a druhou rukou zatlačte na stred lehátka, aby boli lanká
na lehátku našponované (Obrázok 4).
Postup pri zložení masážneho lehátka
• Otočte lehátko na gumené dorazy k podlahe.
• Zložte nohy masážneho lehátka (Obrázky 3 a 2).
• Zatvorte západky (Obrázok 1).

Ako použivať podhlavník
• Vložte tyčky podhlavníka do otvorov na masážnom lehátku. Rýchloupínak musí byť
uvolnený, aby tyčky mohli vojsť do dier na masážnom lehátku (Obrázok 1).
• Nastavte si požadovaný uhol podhlavníku a utiahnite rýchloupínak smerom dole.
Podhlavník sa zaistí (Obrázok 2).
• Potiahnutím rýchloupínaku hore sa podhlavník uvolní a môžete podhlavník demontovať
z masážneho lehátka (Obrázok 3).

Ako používať podperu na ruky
• Umiestnite podhlavník na rovnú plochu a navlečte popruhy podhlavníka na tyčky
podhlavníka (Obrázok 1).
• Vložte podhlavník do dier na masážnom lehátku a prevlečte predný popruh so suchým
zipsom na prednú časť podhlavníku (Obrázok 2).
• Umiestnite vankúš na vrch podhlavníku a zaistite vankúš suchými zipsami (Obrázok 3).

Ako nastaviť výšku lehátka
• Uvolnite skrutky na nohe masážneho lehátka (Obrázok 1 a 2).
• Vyberte nohu lehátka od konštrukcie lehátka a nastaviť požadovanú výšku.
• Na túto inštaláciu je dobré prizvať si na pomoc druhú osobu, aby vám váhu lehátka
podržal.
• Skrutky na lehátku pevne dotiahnite. Celý tento postup opakujte na všetkých nohách.

Nastavenie opierky chrbta a nôh / tretej časti masážneho lehátka
• Uvolnite dve spony na zadnej časti masážneho lehátka (Obrázok 1).
• Nastavte opierku ťahom hore do požadovaného uhla. Opierka sa sama zaistí (Obrázok
2 a 3).
• Opierku vrátite do vodorovnej polohy tak, že opierku ťahom ruky nahor nastavíte do
maximálnej výšky, potom sa zámok opierky deaktivuje a opierku môžete vrátiť do
vodorovnej polohy (Obrázok 2 a 3).

Príslušenstvo k masážnemu lehátku

Bezpečnostné opatrenia
• Pred použitím skontrolujte všetky spojové časti masážneho lehátka. Pri zistení
poškodenia nás ihneď kontaktujte (môže prísť k poškodeniu lehátka, alebo k ublíženiu
na zdraví).
• Nevytvárajte žiadne zásahy, alebo neinštalujte žiadne iné časti k lehátku, ktoré nie sú
súčasťou lehátka.
Dôležité upozornenia
• Nesprávne používanie masážneho lehátka môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu
masážneho lehátka.
• Skontrolujte čalúnenie masážneho lehátka, či neprišlo k poškodeniu. Akékoľvek
poškodenie nám nahláste. Záruka sa nevsťahuje na poškedie čalúnenia pri nesprávnom

•
•
•
•
•

používaní, skladaní, rozkladaní a použivaní masážneho lehátka na iné účely ako je
určené.
Maximálna pracovná záťaž lehátka je 204 kg, statická 1250 kg.
Pred každým použitím skontrolujte všetky spojované časti, či sú dostatočné
dotiahnuté, skontrolujte či je lehátko správne rozložené na rovnej podlahe. Inak môže
prísť k zraneniu osôb a poškodeniu masážneho lehátka.
Nezaťažujte nadmerne podhlavník a iné časti lehátka.
Nevystavujte lehátko extrémnym teplotám a vlhkosti.
Zabezpečte, aby sa k masážnemu lehátku nedostali deti a zvieratá.

Ako sa starať a udržiavať vaše masážne lehátko
Povrch masážneho lehátka
• K utretiu povrchu masážneho lehátka používajte jemný uterák. Používajte špeciálny
čistiaci prípravok na koženku. Prípravok po koženke utierajte rovnomerne. Potom na
očistenie použite čistý jemný uterák/utierku. Koženky sa nedotýkajte mokrým
oblečením, kyslími alebo zásaditými chemikáliami.
• Ak dodržíte tieto pokyny, koženka masážneho lehátka vám bude slúžiť dlhú dobu.
• Neutierajte lehátko alkoholom. Alkohol vysušuje koženku a môže prísť k popraskaniu.
• Aby ste povrch masážneho lehátka udržali v dobrom stave, je potrebné ho čistiť
pravidelne. Myslite na to, že masážne lehátko musí byť čistené a dezinfikované po
každom použití, po každom klientovi. Kompletná dezinfekcia sa dôrazne odporúča raz
za mesiac.
• Pri použivaní sa odporúča prekryť lehátko ochrannou plachtou.

Pozáručný servis:
REVIXA s.r.o.
Nitra, Golianova 66.
info@revixa.sk
0904 158 489

Ďakujeme, že ste si zakupili náš výrobok a veríme, že budete dlhú dobu
spokojný s kvalitou daného výrobku.

