
Návod na obsluhu  

Masážna stolička Profesional. 

Pred použitím masážnej stoličky si dôkladne prečítajte priložený návod na použitie výrobku, pri 
inštalovaní dodržujte nižšie uvedené postupy! 

Masážnu stoličku nepreťažujte maximálna nosnosť je 200kg.  

Masážnu stoličku používajte len ak je správne rozložená. 

Masážna staločka Vám bude dodaná v čiastočne roloženom stave. 

Obsah balenia: 

1- masážna stolička konštrukcia 

2- sedadlo 

3- hydraulický piest 

4- opierka na ruky 

5- polohovatelný podhlavník s vankúšom 

6- polohovatelný podhlavník s vankúšom 

7- 2 krát klúč na montáž stoličky 

1. Vyberte hlavnú časť masážnej stoličky a rozložte ju do rozloženej polohy. Obrázok č.1 

 



2. Uvolnite skrutku pre nastavenie výšky podhlavníka. Skrutku uvolnite tak, aby ste mohli vložiť podhlavník 
do otvoru na masážnej stoličke a skrutku zatiahnite. Obrázok č.2, Obrázok č.3. 

3. Podperu rúk namontujete pomocou skrutiek ktoré sú v podpere rúk zaskrutkované Obrázok č.4. Tieto 
skrutky musíte uvolniť a umiestniť na určené miesto Obrázok č.5. Podperu rúk dotiahnite pomocou 
priloženého imbusového klúču.  



4. Pedperu na hrudník nainštalujete tak že pomocou priloženého vydlicového klúču a imbusového klúču 
odskrutkujete z tyčky. Potom tyčku vložíte do diery znázornenú na Obrázku č.6. 

5. Tenšiu časť piestu vložíte do sedadla a hrubšiu časť do konštrukcie masážnej stoličky Obrázok č.7 a 
Obrázok č.8. Potom sedačku zaťazíte vlastnou váhou. Sadnite si na sedadlo opatrne. Pamätajte, že piest musí 
byť vložený do otvorov rovno Obrázok č.9  



6. Masážna stolička je zložená. 

Nastavenie polohovatelných častí masážne stoličky.  

-Nastavenie výšky podhlavníka: uvolníte skrutku (čierne koliesko) na hornej časti masážnej stoličky nastavte 
požadovanú výšku podhlavníka a skrutku zatiahnite primeranou silou. 

-Nastavenie uhlu podhlavníka: uhol podhlavníku sa nastavujú v niekoľkých bodoch. Cvaknutie mechanizmu 
signalizuje pevné zachytenie podhlavníku. Podhlavník uvolníte ďalším ťahaním smerom nahor. 

-Nastavenie uhlu podpery rúk: uhol podpery rúk sa nastavuje v niekoľkých bodoch. Cvaknutie mechanizmu 
signalizuje pevné zachytenie podpery rúk. Podperu rúk uvolníte ťahaním smerom nahor.  

-Nastavenie podpery hrudníka: potiahnutím mechanizmu v ktorom sa nachádza tyčka uvolníte podperu a 
nastavíte si požadovaný uhol. Pustením mechanizmu sa podpera zaistí. Dbajte na to, aby týčka aj diera v 
mechanizme nebola mastná, alebo šinavá inak môže mechanizmus preklzovať a nebude zaistený. 

Nastavenie sedadla: výšku sedadla nastavujete pomocou páčky. Potiahnutím páčky nahor sa nezaťažená 
sedačka zdvyhne, pri zaťažení sa  výška zníži. Uvolnením páčky sa výška sedadla zaistí. 

Čistenie a údržba masážnej stoličky: 

• K čisteniu masážnej stoličky používajte len také čistiace prostriedky, ktoré sú určené na čistenie 
syntetickej kože.  

• Masážna stolička sa môže čistiť vodou. 

Maximálna nosnosť stoličky je 200 kg. Je potrebné, aby ste masážnu stoličku pravidelné kontrolovali či 
neprichádza k praskaniu prípadnému ohnutiu z niektorých častí masážnej stoličky. V prípade že sa tak deje 
navštivte autorizovaný servis. V prípade akýchkoľvek závad kontaktujte predajcu alebo certifikovaný servis. 

Bezpečnostné pokyny:  
• Používať a obsluhovať prístroj nesmú deti. 
• Nepreťažovať povolenú max. hranicu zaťaženia - 200 kg. 
• Ak sa pri masážnej stoličke nachádzajú deti je potrebné, aby boli pod nepretržitým dohľadom dospelej 

osoby.  
• Pri nastavovaní výšky a pri procedúre sa nesmú pod klientom nachádzať žiadne osoby ani ich časti tela. 
• Pre trvalú radosť s vašou masážnou stoličkou čistite koženkový povrch pravidelne. Znečistenie olejom, 

tukom a atramentom musí byť ihneď odstránené. Čistite teplou mydlovou vodou a handričkou z 
mikrovlákna, alebo mäkkou kefkou na ruky. 

• Nepoužívajte rozpúšťadlá, chloridy, abrazíva, chemické čistiace prostriedky alebo voskové leštidlá. 
• Dezinfekciu častí docielite dezinfekčným prípravkom INCIDIN LIQUID. 
Upozornenie: na zafarbenie od jeansov alebo iných textílií sa nevzťahuje reklamácia. 

Záruka a podmienky záruky: 
Poskytovatelia (zdravotnej starostlivosti) sú povinní zabezpečiť tieto podmienky ročnej záruky: 
• Inštalovať, používať a udržiavať zdravotnícke pomôcky len na určený účel použitia a v súlade s 

prevádzkovými predpismi (návodom) výrobcu a predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci. 

• Viesť prevádzkovú dokumentáciu zdravotníckej pomôcky. 



Pri nedodržaní pokynov a odporúčaní v tomto návode sa stôl môže poškodiť, dokonca aj zlomiť. V 
takomto prípade sa záruka nevzťahuje na stôl. Vyvíjať tlak na stôl opieraním laktí či kolien je 
zakázané a záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté touto činnosťou. Preťažovať stôl je nebezpečné 
a zakázané. Udaná nosnosť stola je daná hmotnosťou zákazníka a silou, ktorá sa naňho vyvinie pri 
manipulácii. 

Distribútor, pozáručný servis.

REVIXA s.r.o. 
Golianova 564/66 
949 12 Nitra 

IČO: 50699431 
DIČ: 2120430026 
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