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Figyelmeztetés

Biztonsági útmutatások

Jótállási nyilatkozat

Kövesse az alábbi óvintézkedéseket, és használja a terméket rendeltetés-
szerűen a sérülések, halálos kimenetelű balesetek és anyagi károk elkerü-
lése érdekében.

A helytelen beállítás, üzemeltetés vagy karbantartás sérülésveszélyessé teheti a terméket.

A termék használatba vétele előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.

Az asztal kicsomagolásakor ellenőrizze a készlet tartalmát és a kárpitozást. Ne használja az asz-
talt, ha azon bárminemű sérülést észlel. (A garancia nem terjed ki a nem megfelelő beállítás, 
baleset vagy visszaélés által okozott károkra).

A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja jelen útmutatóban ismertetett célra és módon.

Biztonsági okok miatt ne szerelje szét a lábpedált, vezérlőszekrényt és meghajtó berendezéseket.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a hát- vagy lábtámla alá.

Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak.

Ne fordítsa oldalára az asztalt megfelelő biztonsági óvintézkedések nélkül, mivel az asztalok sú-
lya meghaladja a  90 kg-ot.

Évente ellenőrizze az összes csatlakozást.

A termék jogosulatlan módosítása vagy átalakítása tilos, és ennek következményeképp a garan-
cia érvényét veszti.

3 éves garancia az asztal vázszerkezetére és 2 év a tartozékokra.

2 éves garancia a habszivacsra és kárpitozásra.

A garancia minden esetben a gyártó által forgalmazott pótalkatrészekre, alkatrészcserére és ja-
vításra korlátozódik.

Az összes garancia fentebb ismertetett. Nincs egyéb feltételezett, kifejezett vagy hallgatólagos 
garancia.



3

I. fejezet: Termékjellemzők

Fabulo Camino Russell
Teherbírás: 200 kg
Hossz: 198 cm
Szélesség:  74 cm
Magasság: 45cm ~ 95 cm
Súly: 68 kg

Fabulo Camino Cabello
Teherbírás: 200 kg
Hossz: 198 cm
Szélesség:  74 cm
Magasság: 45cm ~ 95 cm
Súly: 77 kg

Fabulo Camino Treat
Teherbírás: 200 kg
Hossz: 198 cm
Szélesség:   74 cm
Magasság:  45 cm ~ 95 cm
Súly: 78 kg

Fabulo Camino Infinity
Teherbírás: 200 kg
Hossz: 198 cm
Szélesség:  74 cm
Magasság:  45 cm ~ 95 cm
Súly: 72 kg
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II. fejezet: Útmutatások

Magasság beállítása

Lábpedál kezelése

Kézi vezérlő

Lábvezérlő

FEL
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FEL

FEL
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LE LE
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A lábpedállal felemelheti 
vagy leeresztheti a masz-
százságyat.

A kétpedálos modell esetén egyszerűen láb-
bal állítható az asztal magassága a képen lát-
ható módon.

A kézi vezérlővel a képen látható módon állíthatja be az asztal magasságát. Az asztal meg-
emeléséhez nyomja meg a bal gombot. Az asztal leeresztéséhez nyomja meg a jobb gombot.

A lábvezérlő rendkívül kényelmes és egyszerű használatot biztosít, egyszerűen rálépve nö-
velhető az asztal magassága. Az asztal leeresztéséhez egyszerűen emelje meg a szabályzót 
és az asztal leereszkedik.
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Középső rész beállítása

Vezérlés lábpedállal

Oldalsó vezérlőpanel

Kézi vezérlés

FEL

FEL

FEL
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A középső részt a lábvezérlő jobb oldali ré-
szével állíthatja be egyszerűen megnyom-
va a lábpedált a képen látható módon, 
igény szerint felemelve vagy leeresztve a 
középső részt. Ha az asztal eléri a megfe-
lelő magasságot, engedje el a lábvezérlőt.

A kézi vezérlő segítségével a képen látható 
módon , állítsa be az asztal középső részét. 
A középső rész megemeléséhez nyomja 
meg a bal oldali gombot. A középső rész 
leeresztéséhez pedig nyomja meg a jobb 
oldali gombot. Ha az asztal eléri a megfe-
lelő magasságot, engedje el a gombot.

Ha az Ön által vásárolt modell oldalsó vezérlőpanellel rendelkezik, egyszerűen nyom-
ja meg a bal gombot a középső rész megemeléséhez. A jobb gomb megnyomásával 
leeresztheti a középső részt.
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A pneumatikus rendszer beállítása

Láb- és háttámla beállítása

A fejtámla beállítása

A hát- és lábtámla megemelését és leeresztését biztosító pneumatikus 
rendszer modellektől függően eltérő lehet.

A hát-/lábtámla dőlésszögének beállításához egyszerűen fogja meg erősen és óvatosan húz-
za felfelé a kart.  Ügyeljen rá, hogy a beállítás során stabilan fogja a hát-/lábtámlát. Engedje 
el a kart, ha a hát-/lábtámla a megfelelő szögben áll, ekkor a hát-/lábtámla automatikusan 
ebben a szögben rögzül.

A fejtámla beállításakor fogja meg a fejtám-
lát és húzza felfelé a kart. A megfelelő dő-
lésszög elérésekor engedje el a kart, ekkor 
a fejtámla automatikusan ebben a szögben 
rögzül.
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A kartámla beállítása

Lábvezérlő cseréje

Bárminemű karbantartási művelet előtt húzza ki a tápkábelt a fali 
elektromos aljzatból.

Gyorsdiagnosztika:
1.  Kettős meghajtással ellátott asztalok esetén:

Ha a láb, kéz vagy oldalsó vezérlő meghajtó nem működik, lehetséges, hogy a vezérlő-
szekrény sérült.
Ha csupán egy meghajtó nem működik, valószínűleg a meghajtó hibásodott meg.

2.  Kézi vezérléssel ellátott asztalok esetén: 
Ha a kézi vezérlőn folyamatosan világít a jelzőfény, lehetséges, hogy a kézi vezérlő meghi-
básodott.  
Ha a gomb megnyomásakor nem villan fel a jelzőfény a kézi vezérlőn, lehetséges, hogy 
sérült a kézi vezérlő vagy a vezérlőszekrény.

A kartámla beállításához fogja meg a kar-
támlát és húzza felfelé a kart. Állítsa be 
igénynek megfelelően a kartámlákat. A 
megfelelő dőlésszög elérésekor engedje el a 
kart, ekkor a kartámla automatikusan ebben 
a szögben rögzül.

Ha csak a fejtámlát szeretné megemel-
ni, nem szükséges meghúzni a kart.

III. fejezet: Hibaelhárítás
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1.

blue brown pink

1. lépés: Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból és csavarhúzóval vegye le a vezérlőszekrény fedelét.
2. lépés: Húzza ki a rossz dugót a vezérlőszekrényből és szúrja be az új lábvezérlő dugóját.
3. lépés: Próbálja ki az új lábvezérlőt, ha működik, illessze vissza a szekrény fedelét.

Ellenőrizze, hogy a dugó be van-e dugva az aljzatba 
és a kábel mindkét vége csatlakoztatva van-e.
Ellenőrizze a vezérlőszekrényt, a vezérlő kábelét és a 
lábvezérlő megfelelő csatlakoztatását a vezérlőszek-
rényhez.

Ha az összes kábel csatlakoztatása megfelelő, az 
asztal azonban továbbra sem működik, nyissa ki a 
kábeltartó fedelét és válassza le a vezérlő kábelét a 
vezérlőszekrényről. Tartsa továbbra is lenyomva a 
lábvezérlőt és mérje meg multiméter segítségével a 
vezérlőszekrény csatlakoztató foglalatának kimeneti 
feszültségét. Ha a mért érték 29 V, azt jelenti, hogy 
a meghajtó hibás és ki kell cserélni. Ha a multiméter 
nem 29 V DC értéket jelez, valószínűleg a vezérlő-
szekrény vagy a pedál hibásodott meg.

• Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
• Ellenőrizze az összes kábelt és szükség esetén rögzítse őket megfelelően.
• Vegyen le az asztalról minden tárgyat.
• Hagyja a rendszert áramtalanított állapotban 20 - 30 percig pihenni. 

* Kék port a magasság állításához
* Barna port a mellkasi rész vezérlésére
* Rózsaszín port a vezérlő lapáthoz

Kék barna  rózsaszín

multiméter

Ha azt észleli, hogy a meghajtó hirtelen nem tud mozogni



9

Ha más elektromos masszázs asztala van, a diagnosztikát elvégezheti a meghaj-
tók, vezérlőszekrény és lábpedál cseréjével is.
Kérjük, vegye figyelembe! A pedáldugók cserélhetők. Ez azt jelenti, hogy helyet-
tesítheti egy másik pedállal a rossz pedált a diagnosztika során.

A motoros egységre és vezérlőszekrényre a vásárlástól számított 2 év garan-
cia érvényes. Lépjen kapcsolatba a termékforgalmazóval vagy a nagykeres-
kedővel és kérje a szükséges pótalkatrészt, ha a fent ismertetett diagnosztika 
elvégzése után sem működik az asztal.

AZ ASZTALOK TERMÉKMINŐSÉGÉNEK ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁNAK MEGŐRZÉSE VÉGETT 
AZ ALÁBBIAKBAN FELTÜNTETTÜNK PÁR MEGELŐZŐ LÉPÉST, AMELLYEK SEGÍTHETNEK AZ 
ASZTAL KÁRPITOZÁSÁNAK ÉS TARTOZÉKAINAK VÉDELMÉBEN:

•  Ne tegye ki az asztalt szélsőséges hideg hatásának, amelynek hatására megrepedezhet a 
kárpitozás.

•  Ne tegye ki az asztalt szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak, mivel a túlzott hőhatások követ-
keztében megnyúlhat és gyűrődhet a kárpitozás. Mindig ellenőrizze, hogy asztala nincs-e 
hőforrások, elektromos berendezések közelében, valamint közvetlen napfény hatása alatt.

•  Védje asztalát és annak tartozékait a lepedővel és takarókkal.
•  Javasoltjuk az általunk forgalmazott Flannel Sheet Set-et és Fleece Sheet Set-et.
•  Szórófejes palackba töltsön antibakteriális szappanos vizes oldatot. Fújja le vele az asztalt, 

majd törölje át tiszta, benedvesített törlőkendővel.
•  Használja az asztal mindkét végét. Időnként helyezze át a fejpárnát / fejrész toldást az asztal 

másik végére, hogy megakadályozza az asztal egyenetlen elhasználódását.
• Védje asztalát mindenféle vágástól, kopástól, sérülésektől.

Ha a probléma ezután is fennáll, lehet, hogy a vezérlő panel hi-
básodott meg.

IV. fejezet: A kárpitozás ápolása

1.  Alkoholos szerek használata során kiszáradhat és ennek következtében 
megrepedezhet a vinil anyag.

2.  Ha a kárpitozás hosszú ideig szélsőséges hőhatásoknak van kitéve, káro-
sodhat az anyag.


