
NÁVOD K OBSLUZE – MASÁŽNÍ ŽIDLE – M01326 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili masážní židli u naší společnosti. Před sestavením a užíváním produktu 

si pečlivě prostudujte následující návod k použití. Pokud židli někomu zapůjčíte nebo darujete, tak 

mu ji předejte vč. tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční využití. 

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ: 

 před vybalením produktu si pečlivě prostudujte následující návod, návod si poté pečlivě 

uložte, pro možnost pozdějšího nahlédnutí  

 židli opatrně vybalte z kartonu, nepoužívejte žádné ostré nástroje, aby nedošlo k poškození 

zboží 

 pečlivě zkontrolujte, že balení obsahuje všechny části, které má 

 zkontrolujte, že žádný díl nejeví vadu nebo poškození, pokud produkt sestavíte z vadných dílů 

a následně dojde k jeho poškození, tak na toto poškození není možné uplatnit záruku 

 přístroj používejte vždy k účelu, ke kterému je určen 

 nepřetěžujte přístroj, nikdy ho nezatěžujte větší hmotností, než je udána u produktu 

 před použitím přístroje se vždy ujistěte, že jsou všechny šrouby a kování pořádně utaženy a 

nehrozí jejich vyklouznutí 

 záruka se nevztahuje na škody, které vznikly nesprávným použitím, nehodou nebo 

zanedbáním  

 poškození vinylu způsobené ostrými, chemickými čistícími prostředky nespadají do záruky 

 



JAK SE POUŽÍVÁ MASÁŽNÍ KŘESLO: 

Nastavení 1 

Opěrka hlavy se skládá z desky ve tvaru půlměsíce a polstrování ve tvaru 

půlměsíce. Je to příjemná a komfortní opěrka hlavy pro Vaše zákazníky. 

Opěrku hlavy můžete nastavit do různých poloh. Úhle a výška opěrky hlavy 

můžete jednoduše nastavit tak, že použijete páčku na opěrce hlavy. 

 

Nastavení 2 

Díky nastavitelné opěrce hlavy máte různé možnosti nastavení pro 

polstrování hrudníku. Je nastavitelná ve výšce a upevňuje se páčkou 

umístěnou pod polstrováním. To Vám umožní příjemné nastavení pozice 

polstrování hrudníku. 

 

Nastavení 3 

Opěrky rukou k podpoře Vašich rukou jsou umístěny na přední 

straně masážního křesla. Opěrky ruku bezproblémově nastavíte 

do požadované pozice západkou a zajistíte.  

 

 

 

Nastavení 4 

Pohodlná výška sedu je možné nastavit pomocí 4- dílné západky. Zkontrolujte 

nastavení a západku (zda zapadla do zámku) před použitím židle.  

 

 

 

Uskladnění 

Uveďte křeslo do původní polohy – viz obrázek. 

Používejte transportní tašku, pokud se chystáte židli transportovat nebo 

uskladnit. Zabráníte tím jejímu poškození. V případě, že masážní židli 

nepoužíváte, skladujte na suchém, tmavém a studeném místě. Nevystavujte 

slunečnímu záření, extrémním teplotám nebo vlhkosti.  

 

 

 



Péče o Movit – masážní stůl 

 

Ošetření polstrování 

Denní čištění :  

Odstraňte denní znečištění z polstrování jemným čisticím prostředkem a teplou vodou a usušte 

jemným hadříkem, který nepouští vlákna. 

 

Odstranění fleků:  

Malé flíčky můžete odstranit jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte písek na čištění atd. 

Naneste čisticí prostředek na jemný hadřík a odstraňte fleky, umyjte čistým a suchým hadříkem a 

usušte masážní židli čistým jemný hadříkem, který nepouští vlákna. Silné znečištění vyžaduje 

profesionální vyčištění. 

 

Upozornění:  

Nepoužívejte silné nebo agresivní čisticí prostředky nebo jiné chemikálie. Můžou způsobit poškození 

polstrování. Nepoužívejte žádné ochranné nebo leštící prostředky, mohou způsobit poškození vinylu. 

 

Ošetření oceli 

Vaše Movit masážní židle je z oceli s vrstvou. Pokud chcete, můžete čas od času vyleštit ocel s 

produktem na ocel. Udržujte židli v suchu a nevystavujte ji vlhkému nebo mokrému prostředí. Pokud 

by byla masážní židle mokrá, pořádně ji usušte jemným hadříkem. 

 


