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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 Salony.


Nosnosť masážneho lehátka - 250 kg

• Celková nosnosť lehátka s klientom, príslušenstvom aj vyvinutým tlakom pri terpii je 

celkom 250 kg.

• 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.


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 poškodenie čalúnenia pri 
nesprávnom používaní, skladaní, rozkladaní a použivaní masážneho lehátka na iné 
účely než je určené.


• Pred každým použitím skontrolujte všetky spojované časti, či sú dostatočne 
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.


Zloženie masážneho lehátka 
• Pred skladaním masážneho lehátka si skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely a 

náradie potrebné na zloženie. Balenie môže obsahovať aj diely navyše. Vyberte všetky 
časti lahátka z krabice.


A: podložky 12 kusov

B: skrutka M8-85mm 8 kusov

C: skrutka M8-60mm kusy

D: šesťhranný klúč 1 kus


Bod 1. 
Presvedčte sa, že na zemi sa nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli poškodiť 
čalúnenie. Na zem položte hrubšiu deku, alebo prikrývku, na ktorú položíte lehátko.  
Predídete poškodeniu, alebo znečisteniu lehátka. Lehátko položte čalúnením na prikrývku 
/ zem (Obrázok 1).


Bod 2. 
Pred montážou nôh na masážne lehátko sa uistite, že tvar nohy je rovnaký ako je tvar 
podložky na lehátku (Obrázok 2).




Bod 3. 
Nohy masážneho lehátka priskrutkujte podľa obrázka. Na každú nohu idú dve skrutky. Pri 
každej skrutke použite aj podložku. Na zaskrutkovanie budete potrebovať použiť 
šesťhranný klúč (Obrázok 1).




Bod 4. 
Policu priložte k nohám masážneho lehátka (je potrebná pomoc druhej osoby). 
Skontrolujte, že plochá časť police bez predelov smeruje k masážnemu lehátku a podľa 
obrázka ju priskrutkujte. Pod každú skrutku použite podložku (Obrázok 2).


Bod 5. 
Masážne lehátko otočte na nohy lehátka a skotrolujte dotiahnutie všetkých spojov a 
lehátko odskúšajte.


Nastavenie výšky masážneho lehátka 
Na každej nohe lahátka sa nachádzajú dve skrutky. Tieto skrutky odskrutkujte, časť nohy 
vyberte a nastavte požadovanú výšku lehátka. Potom skrutky späť zatiahnite (Obrázok).




-Záruka na msážne lehátko 
-Záruka na masážne lehátko sa vsťahuje iba ak sa lehátko používa v súlade s návodom.

-Záruka na konštrukciu je 3 roky, záruka na koženku je 2 roky.


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 
dlhoú dobu spokojný s kvalitou daného výrobku.
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