
Návod na obsluhu  

Masážnej stoličky Komfort 

Pred použitím masážnej stoličky si dôkladne prečítajte priložený návod na 
použitie výrobku, pri inštalovaní dodržujte nižšie uvedené postupy! Inak môže 
prísť k poškodeniu masážnej stoličky a k ublíženiu na zdraví používatelov. 

Masážnu stoličku nepreťažujte maximálna nosnosť je 140kg. Pri preťažení môže 
prísť k poškodeniu masážnej stoličky a ublíženiu na zdravý používatela.  

Masážnu stoličku používajte len ak je správne rozložená. 

Správne rozloženie masážnej stoličky Komfort pre poskytnutie 
masáže: 

Po vybratí masážnej stoličky z tašky masážnu stoličku umiestnite na rovnú plochu tak 
aby nohy stoličky sa naraz dotýkali podlahy. Stolička nesmie byť položená na 
nerovný povrch zdôvodu možného poškodenia konštrukcie. Operadlá na nohy sú zo 
spodnej časti vybavené zahnutou lištou ktorá musí byť z vonkajšej časti nôh z dôvodu 
fiksácie koštrukcie. Lanká na koštrukcií musia byť napnuté. Sedacia časť musí byť 
nastavená v jednej zo štyroch polôch. Urobíte to tak, že profil visiaci zo sedacej časti 
vložíte do  jedného z výbežkov na koštrukcií pod sedacou častou. Ubezpečte sa že je 
dobre zaistená. Podpera rúk musí byť nastavená v jednej z štyroch polôch. Urobíte to 
tak, že profil vysiaci z podpery vložíte do jedného z vybežkou na konštrukcií ktoré sa 
nachádzajú pod podperou na ruky, ubezpečte sa že je tam profil dobre zaistený. 
Podpera hrudníka je nastavitľná pomocou skrutky. Podperu hrudníka nastavíte do 
požadovanej výšky a dotiahnete skrutkou. POZOR skrutka slúži aj ako uchytenie 
podhlavníka skôr ako nastavíte podperu hrudníka musíte nastaviť vyšku podhlavníka. 
Výšku podhlavníka nastavíte zatiahnutím za spodnú kovovú časť podhlavníka 
smerom nahor. Sklon podhlavníku nastavíte pomocou rýchloupináku uvolnením 
páčky rýchloupináku a zaistíte zatiahnutím páky rýchloupináku. Vankúš podhlavníku 
je uchytený na podhlavníku pomocou suchého zipsu. Pritlačením vankúšu 
podhlavníka na podhlavník pripevníte podhlavník k vankúšu.  



Správne zloženie masážnej stoličky Komfort pre prenos, alebo 
uskladnenie: 

Masážna stolička musí byť položená na rovnej podlahe. Rýchloupínak odystíte a 
podhlavník zohnete smerom ku konštrukcií masážnej stoličky. Podperú rúk odystíte a 
voľne spustíte ku konštrukcií masážnej stoličky. Sedaciu časť odystíte a voľne 
spustíte ku konštrukcii masážnej stoličky. Nadvyhnete podpery na nohy a celú 
konštrukciu stoličky zložite k sebe. Takto zloženú masážnu stoličku môžete vložiť  do 
ochrannej tašky. Dbajte na to aby sa poťah masážnej tašky nepoškodil. 

Údržba a čistenie masážnej stoličky Simple:  

Pohyblivé časti masážnej stoličky je potrebné pravidelne kontrolovať či neprišlo k 
poškodeniu, alebo opotrebovaniu materialu. Nečistotu, prach, olej treba utrieť 
vlažnou vodou obsahujúcou mydlo. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce 
alkohol či iné silné dezinfekčné prostriedky, lebo môže dôjsť ku rozpadnutiu, 
prípadne poškodeniu poťahu. K dezinfekcii používajte výlučne dezinfekčný roztok 
na báze izopropanolu, ktorý je určený na polyuretán-vinyl. Masážnu stoličku 
nevystavujte priamemu slnku.  

Prenos masážnej stoličky a uskladnenie: 

Na prenos masážnej stoličky Vám slúži priložená taška. Pri skladaní a prenášaní 
masážnej stoličky dbajte na to, aby sa nedeformavala a nepoškodila koženka a 
molitánová pena. Masážnu stoličku nevystavujte priamemu slnku a vysokým 
teplotám. Masážnu stoličku neskladujte vo vlhkých priestoroch. 

Záruka na masážnu stoličku je 3 roky. 

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. 



 




