
1/1.

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44. 

1.  A berendezést mindig stabil, egyenletes felületen helyezze el.
2. A berendezés puha borítása és fém részei nedves puha ruhával tisztíthatóak dörzsölés nélkül. NE használjon oldószer tartalmú
     tisztítószereket! Törölje szárazra a berendezést tisztítást követően.
3. Hosszabb tárolás esetén takarja le a berendezést száraz ruhával, vagy fóliával.
4. Minden esetben kérje ki szakember segítségét a készülék javításához!

3. BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM!
Az Akcióban szereplő szalonbútorok esetében, a rozsdásodás NEM képezi a Jótállás részét, mivel küllemhibás és értékcsökkent 

áruk vesznek részt az Akcióban! További részletekért keresse fel a termék forgalmazóját.

1. TERMÉK BEMUTATÁS
A 2 zónás Fix masszázságy kiválóan alkalmas a szalon- és masszőr munkához. Könnyen tisztítható és strapabíró. 

•      Max. teherbírás: 120kg  

Méret (HxSZxM): 183x62x65cm
Súly (kg): 66kg
Szín: Fehér
Váz: Fém

- Masszázságy
- Papírlepedő tartó
- Fejtámasztó rúd (2db)
- Kivehető fejpárna

(1) Tartozékok

- Tartóláb (4db)
- Merevítő rács
- Vendég Fejpárna

Óvatosan csomagolja ki a berendezést. Ügyeljen arra, hogy a masszázságy összeszereléséhez a berendezésnek fejjel lefelé (puha 
borításával lefelé) kell elhelyezkednie.

2. HASZNÁLAT

(1) Összeszerelés

[ 1.] Lépés [ 2.] Lépés [ 3.] Lépés

[ 4.] Lépés

Szerelje fel a berendezés fejrésze alá 
a Fejtámasztó rudakat. Csavarja ki a 
fejrész alatt található csavarokat.
Helyezze a rudakat a tartóvázon
található nyílásaikba, majd rögzítse 
őket csavarral a felnyitható fejrész alá.

Most már tetszőlegesen tudja
szabályozni a fejrész magasságát.

Illessze az első két tartólábat a helyére, 
tolja őket ütközésig. Ügyeljen arra, hogy a 
tartólábakon lévő furat befelé, a szemben 
lévő lábakra nézzen majd. 

Amennyiben a lábakra nincsen 
felszerelve a műanyag talprész,
határozott mozdulattal pattintsa őket 
helyükrekre.

Illessze a merevítő rácsot az első két behe-
lyezett tartóláb furataiba, majd tartsa a rácsot 
egyenesen. Illessze a merevítő rács kiálló, 
szabad végeit a másik két tartóláb furataiba, 
majd ezt követően illessze helyükre a 
fennmaradó két tartólábat.

Ügyeljen arra, hogy a tartóláb furatai felül és 
ne a tartószerkezethez közel, lent helyezked-
jenek el, különben nem fogja tudni a merevítő 
rácsot megfelelően a helyére illeszteni.

FIX MASSZÁZSÁGY

 - Használati Útmutató -
- 2 ZÓNÁS -

Miután mindent felszerelt, emelje fel a masszázságyat 
és állítsa a lábaira. Ügyeljen arra hogy a fordítás közben 
fogja a masszázságy fejrészét, hogy a művelet közben ne 
nyitódjon ki,  ill.  a művelet közben ne érjenek le a beren-
dezés lábai, mert megsérülhetnek, elgörbülhetnek.

Illessze óvatos, egyenletes mozdulattal helyére a
Papírlepedő tartót.

Ügyeljen arra, hogy a vendég először 
a berendezés közepére üljön, majd ezt 
kövelően  feküdjön rá a masszázságyra. 

Ellenkező esetben baleset, személyi 
sérülés is bekövetkezhet.

[ Megjegyzés ]


