Gebruiksaanwijzing electrische massagetafels Basic

-

Let op het wielsysteem om de tafel te verplaatsen uitsluitend onbelast gebruiken dus niet met
iemand erop

-

U kunt de glijstangen van het verstelbare ruggedeelte een klein beetje invetten met vaseline
zodat deze soepeler glijden.

-

Ga niet op het ruggedeelte van de tafel zitten indien deze (iets) omhoog staat, beter is om
altijd plaats te nemen op het lange gedeelte !

-

Gebruik nooit agressieve middelen om uw tafel schoon te maken beter is een lauw sopje te
nemen

-

Let op: gebruik van (vnl. etherische) oliën kunnen het skaileder aantasten, bescherm het
skaileder van de tafel daarom altijd met een speciale PU hoes (plastic hoes) bij gebruik met
oliën.

-

Bij het zelf verplaatsen van de tafel dient u deze te dragen aan het ijzeren frame dus niet aan
het bed zelf.

-

Ga niet op de zijkanten van het zitvlak van de tafel zitten, neem altijd plaats in lengterichting
van de tafel en in het midden van het zitvlak.

-

Spuit zonodig af en toe een klein beetje siliconenspray op de scharnier en/of draaipunten v.d.
tafel
Onderhoud:

-

* Reinig de bekleding van uw massagetafel regelmatig om vroegtijdige
slijtage te voorkomen (houdt er rekening mee dat ook menselijk zweet de skaileder kan
aantasten).
* Een natte doek is voldoende voor het verwijderen van stof. Is de
bekleding nog niet helemaal schoon, gebruik dan een zachte spons met
zeepwater. Droog de tafel daarna direct af en zorg ervoor dat het
water niet door de naden van de bekleding lekt.
* Zeepwater is ook inzetbaar voor het verwijderen van vlekken. Gebruik
in ieder geval geen oplosmiddelen of speciale vlekkenverwijderaars,
omdat de bekleding polyurethaan (PU) bevat. Alcohol of andere
oplosmiddelen lossen het PU op en beschadigen zodoende de bekleding.
Test ieder schoonmaakmiddel eerst op een onopvallende plek op de
massagetafel.
* De bekleding van de tafels is niet geschikt voor het direct hierop
toepassen van massageoliën. Gebruik in dat geval altijd een badstof
hoes of badlaken om de bekleding te beschermen. Voor massages met
overdadig veel olie, zoals Ayurveda-massages, dient u een speciale
PU-hoes te gebruiken. Dit kunnen wij op bestelling leveren.
* Het onderstel van uw massagetafel kunt u schoonmaken met een natte
doek of een sopje. Let er dan wel op dat de elektrische delen niet
nat worden.

