
Köszönjük, hogy megvásárolta Fabulo STAR masszázs asztalunkat! Arra törekszünk, 
hogy korszerűsítsük és fejlesszük termékeinket ügyfeleink igényeinek megfelelően, 
az anyagok szigorú és gondos kiválasztására és kiváló minőségű feldolgozására, va-
lamint a magas színvonalú értékesítés utáni szolgáltatásokra és a versenyképes árak-
ra törekedve. 

Forgalmazó:
iM3 s.r.o., Kistejed u. 515/8, Dunaszerdahely, 929 01, Szlovákia

Web: www.fabulo.hu, E-mail: info@fabulo.hu, Tel: 0670 282 6028 
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Figyelmeztetések:

 
FIGYELEM

A nem megfelelő összeszerelés, használat és karbantartás balesetveszélyes lehet.

 
FIGYELEM

Az asztal használatba vétele előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.

 
FIGYELEM

 Kicsomagoláskor ellenőrizze a szivacsozást és a kárpitozást. Ne használja az asztalt,
ha látható sérülések vannak rajta. Ez esetben, haladéktalanul forduljon hozzánk. (A
cégünk által kínált garancia nem vonatkozik a helytelen összeszerelés, balesetek, a

                termék túlterhelése és helytelen használata során keletkezett károkra.)

 
FIGYELEM

  Maximális teherbírás (vendéggel és tartozékokkal együtt):  
 A „Fabulo STAR Flat“ teherbírása: 204 kg 
 A „Fabulo STAR Liftback”  teherbírása: 196 kg 
A „Fabulo STAR Deluxe“ teherbírása: 204 kg

 
FIGYELEM

Saját biztonsága érdekében ne szerelje le a lábkapcsolót, kézi vezérlőt, a vezérlő 
egységet és a meghajtó egységet.

 
FIGYELEM

Az elektromos masszázs asztalt tartsa gyermekektől és házi állatoktól elzárva. Ne 
tartózkodjon a masszázságy alatt, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.

 
FIGYELEM

Ne pakoljon semmit a hát- és lábtámla alá.

 
FIGYELEM

Ne fejtsen ki túl nagy terhelést a fejtámlára és az asztal meghosszabbítását szolgáló
kiegészítőkre.  Ha a lábkapcsoló vízzel érintkezett, azonnal húzza ki a kábeldugót a 
fali elektromos aljzatból.

 
FIGYELEM

Ne tegye ki az asztalt szélsőséges hőhatásoknak és nedvességnek

 
FIGYELEM

Ne feküdjön az asztal szélére védőintézkedések nélkül, mivel az asztal súlya akár 91 
kg lehet.

Biztonsági óvintézkedések
•  Évente ellenőrizze az összes csatlakoztatást.
•   Forduljon haladéktalanul ügyfélszolgálatunkhoz, ha a biztonságos használatot befolyásoló

meghibásodásokat tapasztal.
•  Tilos az asztal illetéktelen javítása és átalakítása, és ennek következtében a garancia érvé-

nyét veszti.

Garancia
•  3 éves garancia az asztal szerkezetére és a tartozékokra.
•  2 éves garancia a szivacsozásra és kárpitozásra
•  Minden garancia csak az alkatrészcserére és a gyártó által elvégzett javításokra korlátozódik.
•   Minden garancia fentebb felsorolt és kizárólagos. Nem érvényesíthető egyéb kifejezett

vagy feltételezett garancia.
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I. rész : Termékjellemzők és képek

 

 

Fabulo STAR-Flat
Modell: ESF

Fejtámla

Fejtámla

Fej alatti kar-
támla

Meghajtó berendezés

Meghajtó berendezés

Vezérlő egység

Nyakpárna

Egyenes 
kartámla

Flexibilis kartámla

Csúszásmentes gumi lábak

Csúszásmentes 
gumi lábak

Egyes lábvezérlő

Dupla lábvezérlő

Jellemzők:
Teherbírás: 204 kg 
Hossz: 184 cm
Szélesség:  71 cm, 76 cm-es ki-

vitelben is elérhető 
Magasság: 44~98 cm 
Súly: 65~70 kg

Jellemzők:
Elektromosan állítható háttámla teherbírása: 196 kg 
Hossz: 184 cm
Szélesség:  71 cm, 76 cm-es kivitelben is elérhető
Magasság: 44~98 cm
Súly: 78 ~81 kg

Fabulo STAR-LiftbackModell: ESL1-FA Modell: ESL1-LA
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II. rész: Használati útmutató

Az asztal magasságának beállítása

    Az asztal magasságának növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a kézi vagy 
lábvezérlőt a lentiekben ismertetett módon.

Fabulo STAR-DeluxeModell: ESD1-FA Modell: ESD1-FA

Fejtámla

Nyakpárna

Kézi vezérlő

Egyenes 
kartámla

Flexibilis kartámla

Meghajtó berendezés

Rögzíthető 
kerék

Egyes lábvezérlő

Jellemzők:
Teherbírás: 204 kg
Hossz: 184 cm
Szélesség: 71 cm, 76 cm-es kivitelben is elérhető
Magasság: 44~98 cm 
Súly: 88,5~91 kg

A Fabulo STAR Flat és Fabulo 
STAR Deluxe ágyak egyes 

lábvezérlővel rendelkeznek. 
Nyomja meg a pedált az asz-
talmagasság beállításához.

A Fabulo STAR Liftback 
dupla lábvezérlővel rendel-

kezik. Nyomja meg a bal oldali 
pedált az asztalmagasság be-

állításához.

A Fabulo STAR Deluxe kézi ve-
zérlővel ellátott. Nyomja meg 
a kézi vezérlőt az asztalmagas-

ság beállításához.

FELFEL

LELE
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A Fabulo STAR Liftback és Deluxe ágyak háttámlájának beállítása

 

A Fabulo STAR Liftback masszázs ágy 
dupla lábvezérlővel ellátott. A bal 

gombbal felemelheti vagy leeresztheti 
a háttámlát.

A kartámlát 30° szögben megdöntve 
szúrja bele az asztal oldalán lévő nyílásba 
és nyomja be egészen addig, amíg a fém 
csap teljesen a helyére ugrik a nejlon nyí-
lásban. Ezután állítsa vízszintes helyzetbe.

Emelje fel a megfelelő szögbe a kar-
támlát és húzza ki. Ez a funkció akkor 
nagyon hasznos, ha masszázs közben 

közelebb kell kerülnie a vendéghez 
vagy a vendég le szeretne szállni.

A Fabulo STAR Deluxe masszázs 
asztal kézi vezérlővel ellátott. 
Nyomja meg a kézi vezérlőt a láb-
támla felemeléséhez vagy leeresz-
téséhez.

A Fabulo STAR Deluxe lábrészének beállítása

Egyenes kartámla felszerelése/leszerelése

A háttámla felemeléséhez vagy leeresztéséhez használja a lábvezérlőt vagy a 
kézi vezérlőt a lentiekben ismertetett módon.

A Fabulo STAR Deluxe kézi vezérlővel 
ellátott. Nyomja meg a kézi vezérlőt a láb-
támla felemeléséhez vagy leeresztéséhez.

FEL

LE

Győződjön meg arról, hogy a fém csapon lévő konvex rúd egybe 
esik a nejlon lyuk menetével.

 
FIGYELEM
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Flexibilis kartámla felszerelése/leszerelése

 

 

 

 

Állítható fejtámla használata
Szúrja be a fejtámla fém rúdjait az asztal végén található nyílásokba.

 

 

Miután a masszázsasztal a helyére került, a csúszásmentes gumi lábak stabilizálják az asztalt és 
megakadályozzák annak elmozdulását. Ha át szeretné helyezeni a masszázs asztalt, emelje fel 
az asztalt a gumi lábaknál lévő oldalán és helyezze át a kívánt helyre. 

Hajlítsa meg két kézzel a flexibilis 
kartámlát úgy, hogy a fém csapok 
illeszkedjenek az asztallap nejlon 

nyílásaiba. Ezután nyomja be a kar-
támlákat egészen addig, amíg a fém 
csapok teljesen a helyükre ugranak a 
nejlon nyílásokba az asztal oldalán.

A gomb elforgatásával (lásd 
feljebb) beállíthatja a kartám-

la távolságát.

Fogja meg mindkét kezével a 
flexibilis kartámlát és húzza le 

az asztalról.

Ne üljön rá a kartámlákra!
Ne tegyen semmilyen súlyt az oldalsó kartámlákra!

 
FIGYELEM

A Fabulo STAR-Flat / Fabulo STAR- Liftback / Fabulo STAR-Deluxe asztalok 
két fékkel ellátott kerékkel vannak felszerelve mindkét oldalon.

Úgy állítsa be a kart, hogy 
az asztallappal vízszintes 

legyen.

Ha szükséges, állítsa be a 
fejtámlát, majd kar húzza 

lefelé, hogy a helyére 
ugorjon.

A fejtámla rúdjaira húzza rá a 
fej alatti kartámla hurkait.

Helyezze fel a fejpárnát a 
tartóra.

Csatlakoztassa a fejtámla tartóját 
az asztalhoz és a tépőzáras pántot 

helyezze a tartó felső részére.

Fej alatti kartámla használata

A masszázsasztal mozgatása
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Vezérlő egység
Száma: W10795

Egyes lábvezérlő
Száma: W11402

Lábvezérlő

Dupla lábvezérlő
Száma: W11404

Kézi vezérlő
Száma: W11385

Kézi vezérlő

Vezérlő egység

Csatlakoztató kábel
Száma: W04433

Lábtámla meghajtó 
szerkezete

Száma: W11374

Lábtámla meghajtó 
szerkezete

Háttámla meghajtó 
szerkezete

Száma: W11376

Háttámla meghajtó 
szerkezete

Asztal emelőszerkezete
Száma: W10793

Asztal emelő-
szerkezete

Motoros egység

Ha az asztal működésében bármilyen hibát tapasztal, ellenőrizze a képek 
alapján az egyes részek csatlakoztatását.

III. rész: Hibaelhárítás
Az elektromos rendszer fő részei:

 

 
  

 
 

 

Gyorsdiagnosztika:
1.  Két vagy három meghajtó berendezéssel működő asztalok esetén: Ha egyetlen vezérlő be-

rendezés sem működik kézi vagy lábvezérlő használatakor, lehetséges, hogy meghibáso-
dott a vezérlő egység. Ha csak az egyik  vezérlő berendezés nem működik, valószínűleg az 
az egy berendezés romlott el.

2.  Kézi vezérlővel rendelkező asztalok esetén: Ha a LED funkció folyamatosan világít a kézi ve-
zérlőn, valószínűleg meghibásodott a kézi vezérlő. Ha a gomb megnyomásakor nem világít 
a LED, valószínűleg meghibásodott a kézi vezérlő vagy a vezérlő egység.
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1. lépés:
•  Ellenőrizze a fali csatlakoztató aljzatot, hogy van-e benne megfelelő áramellátás, és hogy a kábel mindkét 

vége megfelelően csatlakoztatva van-e.

•  Ellenőrizze a vezérlő egységet, hogy a meghajtó berendezés, lábvezérlő és kézi vezérlő megfelelően 
csatlakoztatva vannak-e a vezérlő egységhez.

 Fabulo STAR Flat               Fabulo STAR Liftback            Fabulo STAR Deluxe

2. lépés:
•  Eredmény: Ha az összes kábel megfelelően csatlakoztatvan van, az asztal mégsem működik, kövesse a 

2. lépést.
•  Nyissa ki az árnyékolt kábel fedelét és húzza ki a meghajtó berendezés kábelét a vezérlő egységből. 

Tartsa lenyomva a lábpedált vagy a kézi vezérlő megfelelő gombját és multiméter segítségével mérje meg 
a vezérlő egység kimeneti feszültségét. A multiméternek 29 V DC-t kell mutatnia.

Ezen kívül:
1.  Ha azt tapasztalja, hogy meghajtó berendezéssel nem tudja állítani az asztal támláit, 

• húzza ki a csatlakoztató kábelt a fali elektromos aljzatból.
•  ellenőrizze az összes kábelt és csatlakoztassa őket újra. Ha szükséges, ellenőrizze a vezérlőegységhez 

csatlakozó dugókat.
    • távolítson el az asztalról minden nehezéket.
    •  hagyja a berendezést 20 - 30 percig áramtalanítva. Ha a probléma ezután is fennáll, valószínűleg 

meghibásodott a vezérlő egység.
2.  Ha rendelkezik másik masszázs asztallal, a probléma diagnosztizálható a meghajtó berendezés, kézi 

és lábvezérlő valamint vezérlő egység cseréjével. Ne feledje, hogy az egyes és dupla lábvezérlő és kézi 
vezérlő dugói cserélhetőek. Ez azt jelenti, hogy a rossz lábvezérlő vagy kézi vezérlő helyett használhat 
másik kézi vagy lábvezérlőt a probléma felderítéséhez.

Ha az asztal hibája nincs a fentiekben feltüntetve, az alábbi lépéseket követ-
ve járjon el
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Útmutató a lábvezérlő cseréjéhez
Figyelem: A vezérlő egységen végzett bárminemű karbantartási művelet előtt húzza ki az elektromos 
csatlakoztató kábelt a fali elektromos aljzatból.

1. lépés: Húzza ki a csatlakoztató kábelt, majd laposfejű csavarhúzóval vegye le a vezérlő egység fedelét.
2. lépés:  Húzza ki a rossz lábvezérlő csatlakoztatóját az egységből és csatlakoztassa az új lábvezérlőt.
3. lépés: Próbálja ki az új lábvezérlőt, és ha működik, helyezze vissza a fedelet.

Útmutató a kézi vezérlő cseréjéhez

1. lépés: Nyissa ki a műanyag reteszt és húzza ki a régi kézi vezérlőt. 
2. lépés: Csatlakoztassa a nyílásba az új kézi vezérlőt és zárja vissza a reteszt. 

Útmutató a motorcseréhez
Figyelem: A meghajtó berendezés cseréje előtt fordítsa oldalára az asztalt. 
Figyelem: A meghajtó berendezés tartja az asztal teljes súlyát, ezért az asztal eldől, ha a meghajtó beren-
dezés le van szerelve.

1. lépés:  Húzza ki az elektromos csatlakoztató kábelt a fali elektromos aljzatból és óvatosan fordítsa 
oldalára az asztalt. A műveletet biztonsági okokból két személy végezze.

2. lépés:  Lazítsa ki és távolítsa el a meghajtó berendezés mindkét oldaláról az összes csavart és csavar-
anyát. Vegye le a rossz meghajtó berendezést és szerelje fel az újat.

3. lépés: Laposfejú csavarhúzóval vegye le a vezérlő egység fedelét.
4. lépés:  Húzza ki a rossz meghajtó berendezés csatlakoztató kábelét és csatlakoztassa az újat, majd 

illessze vissza a fedelet.

Ne feledje: Ha ki szeretné cserélni az asztalmagasság beállítására szolgáló rossz meghajtó 
berendezést, le kell szerelnie a meghajtó berendezésre szerelt vezérlő egységet.

Ne feledje: A motorra és a vezérlő egységre a vásárlástól számított két éves jótállás 
vonatkozik. Kérjük, forduljon a termék forgalmazójához új alkatrészek igénylésével, 
amennyiben az előző diagnosztika nem segített megoldani a hibákat.
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Vezérlő egység cseréje
A vezérlő egység az asztal aljára vagy a háttámla meghajtó egységére van felszerelve. 

1. lépés: Laposfejű csavarhúzóval vegye le a vezérlőszekrény fedelét. 
2. lépés: Húzza ki a vezérlő egységből a lábvezérlő és kézi vezérlő minden kábelét.

3. lépés:  Vegye le a vezérlő egységet az asztalról:
Azoknál a modelleknél, ahol a vezérlő egység az asztal alján található (Fabulo STAR Flat és 
Liftback), először távolítson el minden csavart csavarhúzó segítségével, amelyek az egységet az 
asztalhoz rögzítik. Annál a modellnél, ahol a vezérlő egység a  háttámla meghajtó egységére van 
felszerelve (Fabulo STAR Deluxe), fogja meg a vezérlő egységet és húzza a képen látható irányba 
a vezérlő egység leválasztásához a meghajtó egységről.

4. lépés: Laposfejű csavarhúzóval vegye le a vezérlő egység fedelét.
5. lépés: Húzza ki a csatlakoztató kábelt a vezérlő egységből.
6. lépés: Új vezérlő egység beszerelésekor az eddigi lépéseket fordított sorrendben végezze el.

IV. rész: A kárpitozás védelme

•  A termékminőség és élettartam megőrzése végett leteszteltünk néhány megelőző műveletet a kárpito-
zás és a tartozékok védelme céljából.

•  Ne tárolja az asztalt extrém alacsony hőmérsékleten, az extrém hideg a kárpitozás repedezését okozhatja.
•  Ne tárolja az asztalt szélsőségesen magas hőmérsékleten, a kárpitozás megnyúlhat és gyűrődhet. Ne 

használja az asztalt hősugárzók, elektronikus berendezések közelében, ne tegye ki közvetlen napfény 
hatásának.

• Védje asztalát és tartozékait takaróval és lepedővel.
•  Válasszon a kínálatunkban kapható lepedőkből és lepedő szettekből.
•  A kárpitozást tisztítsa meg minden használat után kímélő tisztítószerrel, hogy megvédje az olajos 

foltoktól és szennyeződésektől. Az ápolatlan kárpitozás megrepedezhet és foltok jelenhetnek meg rajta.
•  Keverjen össze antibakteriális szappanos vizes oldatot egy szórófejes palackban, majd tiszta törlőken-

dővel törölje át az asztalt.
•  Használja az asztal mindkét végét. Időnként helyezze át a fejtámlát az asztal egyik végéről a másikra, 

hogy megelőzze az egyenetlen elhasználódást.
• Védje az asztalt horzsolásoktól, vágástól és szúrásoktól.

1. A tiszta alkohol kiszárítja a kárpitozást és repedezést okozhat.
2. A hosszantartó szélsőséges hőhatások károsíthatják a kárpitozást.

 
FIGYELEM


