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Návod k použití  

 
 

                                                               

 
 

                                
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli využívat naše produkty. Věříme, že budete naprosto spokojeni se 
spolehlivostí a funkčností, kterou všechny naše řady lehátek nabízejí. 
Pečlivě si přečtěte instrukce v tomto manuálu a manuál uchovejte pro možné další použití. 
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Důležité 
- chybná instalace, nevhodné používání lehátka může způsobit zranění 
- pravidelně (1xdenně, při přenášení po každém přenášení) kontrolujte všechny šrouby a spoje 

- nikdy nepoužívejte lehátko, které není správně složeno, nebo jeho části jsou chybějící, poničené či 
chybně nainstalované 

- chraňte lehátko před zvýšenou vlhkostí 
- nevystavujte lehátko extrémním teplotám 

- při nastavování jednotlivých sekcí a výšky lehátka dbejte, aby v prostoru pod lehátkem nebyla žádná 
osoba nebo předměty 

- lehátko je určené pouze k účelům masérským 

- pravidelně (min 1xtýdně) kontrolujte stav celého stolu. V případě poškození nebo podezření na 
poškození, kontaktujte prodejce. 
- ostrými předměty můžete lehátko poškodit 
- nepřetěžujte lehátko nad uvedené nosnosti 
- nenechávejte děti skládat nebo rozkládat lehátko 

- nevyvíjejte tlak na stůl pouze v jednotlivých bodech (lokty, kolena, apod.) 

- nepoužívejte poškozený stůl 
- nepoužívejte alkoholové prostředky na lehátko 

- lehátko vždy chraňte před přímým kontaktem s pokožkou. Používejte např. froté návleky, flanelové 
návleky a na tyto návleky role papíru nebo netkané textílite. Chraňte molitanový podhlavník, područky 
a opěru na ruce stejným způsobem jako lehátko. 

 
1. Madlo       2. Panty      3.Zpevňující deska     4. Otvor na područky 

5. Pogumovaný koncovka     6. Lanko          7. Molitanový podhlavník s konstrukcí       

8. Opěra na ruce pod hlavovým dílcem 

9. Područky    10.Otvor na obličej se zátkou 
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Sestavení lehátka 
Postupujte podle následujících obrázků. 

1   2 3  4  

5        6    7 

1. Otevřete zámky umístěné na kratší straně lehátka 

2. Položte lehátko na čistou, rovnou a vodorovnou plochu tak, aby madlo směrovalo směrem nahoru. 
Rozevřete lehátko.  

3. Vyjměte příslušenství. 

4. Lehátko postavte na nohy (ve dvou osobách, každá drží lehátko na jedné z kratších stran) 

5. Připojte příslušenství k lehátku. Područky a opěrka na ruce – foto 5. Opěrku na ruce pod hlavovým 
dílcem instalujte tak, že ji dle typu lehátka zavěsíte za tyčky konstrukce hlavového dílce. 

Příslušenství se liší dle typu lehátka. Na příslušenství nikdy nesedejte nebo na něj nevyvíjejte 
nadměrný tlak. 

6. Hlavový dílec s povolenou pákou vložte do otvorů na kratší straně lehátka a následně páku 
zaaretujte. Konstrukci hlavového dílu je nutno zasunout co nejvíce. 

7. Stůl je připravený k použití. 
 

Pouze pro lehátka s nastavitelnou sekcí – otevřete zámky na straně nastavitelné sekce. Nastavitelnou 
část napolohujte do požadované pozice zvednutím konce (u strany u zámků)  
této části. Do vodorovné pozice vraťte tak, že nastavitelnou sekci napolohujete do maximální pozice 
(největší úhel k lehátku ve vodorovné pozici) a lehce vrátíte zpět. Nikdy nevracejte nastavitelnou sekci 
silou zpět. Nikdy nesedejte na nastavitelnou sekci, pokud není ve vodorovné poloze. Maximální zátěž 
nastavitelné sekce je 40kg. 

 
Nastavení výšky lehátka – položte lehátko na bok. Odmontujte pojistné matice a nohu nastavte do 
vybrané možné pozice. Matice dotáhněte. Postup opakujte u každé nohy. Důležité! Nastavte do stejné 
výšky všechny nohy. Nikdy nepoužívejte lehátko s různě nastavenou výškou jednotlivých noh. 
Pravidelně kontrolujte, zdali jsou matice dostatečně dotáhnuté. 
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Složení lehátka 

1. Položte lehátko 
na bok tak, aby 

madlo 

směrovalo 
směrem 
nahoru. 

2. Uložte 
příslušenství 
dovnitř 
lehátka. 

3. Sklopte nohy 

směrem do 
lehátka pomocí tlaku na kratší podpěrnou část nohy. 

4. Složte lehátka a zámky uzavřete. V případě, že lehátko nejde 
lehce uzavřít, zkontrolujte, zda-li nevadí jednotlivá příslušenství. 

5. Vložte do přepravního obalu a zipem uzavřete obal. 

Údržba lehátka a péče o koženku 
● nevystavujte lehátko extrémním teplotám 

● nevystavujte lehátko přímým slunečním paprskům 

● chraňte lehátko před nárazy o ostré hrany 

● chraňte lehátko za pomocí froté návleků, prostěradel 
● produkty s vysokým obsahem alkoholu mohou koženku poničit 
● znečištění všech částí lehátek můžete pomocí saponátových 

prostředků, např. Corona, Universal apod. za použití houby nebo 

hadříku. K čištění nikdy nepoužívejte organických rozpouštědel(- 
benzol, trichlorethylen, aceton a pod.). 

● dezinfekci částí docílíte dezinfekčním přípravkem, např.  Mikasept Sprej, apod. 
 

Technické parametry: 
Šířka 70-80cm (bez područek) dle typu lehátka 

Délka složeného lehátka dle typu 92- 98cm dle typu lehátka 

Nosnost lehátka 200kg 

Nosnost hlavového dílce ve tvaru „U“ 18kg 

Upozornění: Nepoužívejte poškozené lehátko. Můžete způsobit zranění, eventuálně škody 
sobě nebo zákazníkům. 
V případě jakýchkoliv dotazů či reklamace nás kontaktujte. 
Prodávající: MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 290 01 Poděbrady, ČR 

Tel.: +420 325 610 462 

E-mail: obchod@medhelp-shop.cz 

CZ www.medhelp-shop.cz 

SK www.medhelp-shop.sk 


