Gebruiksaanwijzing behandelstoelen:
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Eventueel kunnen van elke behandelstoel de armleuningen afgenomen worden bijv. wanneer de stoel
voor lichaamsmassage gebruikt wordt in platte toestand. Daarentegen is het kliksysteem van de
armleuningen niet bestand tegen eindeloos in en uit klikken ga hier dus zorgvuldig mee om.
Beter is indien u het in/uitstappen wilt vergemakkelijken om één armleuning van de stoel compleet weg
te laten let op: dit geldt niet voor de modellen Cassantra de Luxe en Electra de Luxe. Een optie is om bij
de stoelen een opstapje te gebruiken.
Tik de armleuning voorzichtig los met de palm van de hand en neem deze van de stoel
Om weer te monteren: schuif de ijzeren tapeinden voorzichtig in de daarvoor bestemde gaten en klik de
armleuning voorzichtig weer vast met een tik van de hand. let op: het lange eind van de armleuning altijd
in het zitgedeelte klikken en let op: dat de armleuningen altijd goed vastzitten!!
Mochten de armleuningen niet meer vastklikken wikkel dan een stukje zelfklevend tape om het uiteinde
van de tapeinden en probeer de armleuningen nogmaals voorzichtig vast te klikken
Let op: de armleuningen zijn niet bedoeld om zwaar gewicht te dragen (bijv. voor het opdrukken in/uit de
stoel) echter enkel ter ondersteuning van de armen
De behandelstoelen modellen Cassantra - en Electra de Luxe dient u in zittoestand altijd te gebruiken
met de armleuningen daar deze ook als functie hebben de stoel in verband te houden, in platte toestand
daarentegen kunnen deze wel verwijderd worden
Indien de armleuningen verwijderd zijn ga dan nooit op de zijkanten van het zitvlak van de stoel zitten
daar het skaileer dan kan gaan scheuren
Ga nooit op het beengedeelte en/of het ruggedeelte van de stoel zitten neem altijd plaats op het zitvlak
van de stoel !!
Wanneer bij de behandelstoelen modellen: Carlexa, Pedicura, Podoluxa en Volta de Luxe de glijstangen
van het been en/of ruggedeelte doorglijden, schroef dan de verbindingsstang tussen de hendels iets
losser (onderkant vd hendel) zodat de hendel iets meer speling krijgt om de glijstang te stoppen
Gebruik de kantelstand van de behandelstoelen modellen: Carlexa, Pedicura, Podoluxa en Volta de
Luxe nooit in de hoogste stand, een kleine kanteling is meer dan voldoende om een comfortabele zit te
verkrijgen
Gebruik nooit agressieve middelen om uw stoel schoon te maken beter is een lauw sopje te nemen
U kunt de glijstangen van de behandelstoelen modellen: Carlexa, Pedicura, Podoluxa en Volta de Luxe
eventueel een klein beetje invetten met vaseline zodat deze soepeler glijden
Werking hydraulische pompen: d.m.v. korte pompbewegingen pompt u de stoel omhoog, om het draaien
van de stoel te vergrendelen duwt u het pedaal omhoog, om te ontgrendelen trapt u het pedaal naar
beneden.
Houd het pedaal ingetrapt om de stoel te laten zakken.
Let op: bij gebruik v.d. kantelfunctie van de Cassantra de Luxe en de Electra de Luxe dat u
het pedaal goed in de tandjes zet, dit om losschieten te voorkomen
Let op: gebruik van (vnl. etherische) oliën kunnen het skaileder aantasten

Onderhoud:
-

-

* Reinig de bekleding van uw behandelstoel regelmatig, om vroegtijdige
slijtage te voorkomen (houdt er rekening mee dat ook menselijk zweet de skaileder kan aantasten).
Gebruik van een badstofhoes wordt sterk aangeraden.
* 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.
* Het onderstel van uw behandelstoel kunt u schoonmaken met een natte
doek of een sopje. Let er dan wel op dat de elektrische delen niet
nat worden.

