MASSZÁZSÁGY

Fa konstrukciós
modell

Fém konstrukciós
modell

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el ﬁgyelmesen a használati útmutatót.
Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.
Biztonsági útmutatások
1. Ellenőrizze le rendszeresen az ágy állapotát. Győződjön meg róla, hogy egyetlen rögzítés
vagy csavar sem lazult ki, görbült vagy tört el stb.
2. Soha ne terhelje túl az ágyat. Az ágy maximális teherbírására vonatkozó tudnivalókat
megtalálja az útmutató második oldalán.
3. Ellenőrizze, hogy az ágy egyenletes felületen mind a négy lábával stabilan és egyenesen áll-e.
4. A fentebb közölt biztonsági útmutatások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez
vezethet.
A masszázságy felállítása
Fordítsa oldalra a masszázságyat, engedje ki a pántokat, nyissa szét félig az ágyat és vegye
ki a tartozékokat (1. kép).

1. kép
Álljon az ágy mellé (a párnázott feléhez), fogja meg mindkét fogantyút és óvatos mozdulattal
nyissa szét az ágyat. Az ágy lábai automatikusan a helyükre kerülnek (2. kép).

2. kép
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Emelje fel az ágyat a közepénél megfogva. Felállítás után ellenőrizze az ágy rögzítését és
stabilitását. Ha az ágy középen meghajlik, ellenőrizze a rögzítő vázat.

Tartozékok
Kiegészítő fejtámla:
A kiegészítő fejtámla a fej és arc kényelmesebb elhelyezkedését és
megtámasztását teszi lehetővé. A fejtámla a csavar segítségével
többféle magasságba és szögbe állítható az aktuális igény szerint
(3. kép).

Kiegészítő kéztámasz:
A kiegészítő szalagokkal rögzített. A támla magassága igény szerint
szabályozható (4. kép). Megkönnyíti a tarkó és váll masszírozását.

3. kép

Kiegészítő oldalsó kartámasz:
Oldalsó kiegészítő kartámasz az ágy kiszélesítésére szolgál a páciens
nagyobb kényelmét szolgálva. A kartámasz az oldalsó nyílásoknál
rögzíthető az ágyhoz.
4. kép

5. kép
Maximális terhelhetőség
A pácienst fektesse az ágy közepére, hogy súlya egyenletesen és stabilan elosztódjon az
ágy felületén. Az ágy maximális terhelhetősége 250kg.
Az ágy terhelhetősége a páciens testsúlyának és a masszőr által kifejtett erőnek a
kombinációja. Egy 185kg testsúlyú páciens esetén az ágy 250 kg-os terhelhetősége mellett
a masszőr által lefele irányban kifejtett nyomás értéke 90kg lehet. Oldalirányú nyomás
esetén az érték nem lépheti túl a lefele irányban kifejtett nyomás értékének 50 %-át.
NE TERHELJE TÚL AZ ÁGYAT A MEGENGEDETTNÉL NAGYOBB MÉRTÉKBEN!
Soha ne lépje túl az ágy terhelhetőségi küszöbét, kerülje az ágy meghibásodásának
veszélyét és a balesetek kockázatát.
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Tárolás
A tartozékokat rögzítse az eredeti tároló helyükön (6.
kép). Az ágy tárolásához és szállításához használja az
eredeti tárolótáskát. A masszázságyat száraz, hűvös
helyen tárolja, ahol nem érheti közvetlen napfény. Ne
tegye ki az ágyat szélsőséges hőhatásoknak (forróság
vagy fagy) és nedvesség hatásának.

Tisztítás és karbantartás
Napi tisztítás:
A tisztításhoz használjon egyszerű szappanos vizet, törölje át az ágy felületét nedves
törlőkendővel, majd törölje szárazra.
Fertőtlenítés:
Az ágyat időnként fertőtlenítse le, isopropanol hatóanyagú fertőtlenítő szerrel ( polyurethan
vinyl tisztítására alkalmas anyag).
Foltok eltávolítása:
Az esetleges foltok eltávoításához használhat enyhe, nem maró hatású tisztítószereket. A
tisztítószert egy puha törlőkendő segítéségével vigye fel az ágy felületére, távolítsa el a
foltot. Ezután a felületet meleg vízzel tisztítsa meg és törölje szárazra. A makacsabb foltok
eltávolítását bízza szakembererre. A nem megfelelő folteltávolítás végleges elszíneződéshez
vagy egyéb felületi sérüléshez vezethet.
Alumínium konstrukció:
Hagyományos, fém felületek tisztítására szolgáló szerekkel tisztítható.
Fa konstrukció:
A fa konstrukció speciálisan kezelt felülettel rendelkezik, így nem igényel speciális felületi
karbantartást. Védje a fa konstrukciót víz és nedvesség hatásától, tisztításához mindössze
száraz portölőkendőt használjon. Az esetleges nagyobb szennyeződések eltávolításához
vásároljon speciális fafelületek tisztítására szolgáló szert. Ha a fa konstrukciót víz éri, azonnal
törölje szárazra a felületet.

Figyelmeztetés
- A különböző felületek tisztítására szolgáló speciális szerek használatakor mindig tartsa be
a tisztítószer gyártójának utasításait a szer használatát illetően.
- Ne használjon alkoholos tisztítószereket és egyéb vegyszereket az ágy felületének
tisztítására, amelyek károsíthatják a felületet.
- A masszázságy nem alkalmas gyógyászati célokra.
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Műszaki jellemzők:
Fa konstrukciós modell
Az ágy tömege: 14kg
Az ágy méretei: hossza 186cm x szélessége 62cm
Szabályozható magassága: 58-85cm
A párna vastagsága: 4cm
Mérete becsomagolás után: 93x17x63cm
Maximális teherbírása: akár 250kg
Fém konstrukciós modell
Az ágy tömege: 16kg
Az ágy méretei: hossza 186cm x szélessége 71cm
Szabályozható magassága: 58-85cm
A párna vastagsága: 5cm
Mérete becsomagolás után: 93x18x72cm
Maximális teherbírása: akár 250kg
Szerviz
Ha a termék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, azonnal
forduljon szakszervizhez. A használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban
közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes a sajátkezű javítások és az
útmutatónak nem megfelelő használat során keletkezett meghibásodásokra.
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