
 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Rina — Električna masažna miza 

       

OPOZORILA: 

 Nepravilna postavitev, uporaba ali slabo vzdrževana oprema lahko povzroči telesne poškodbe.  

 Da bi se izognili tej nevarnosti, preberite in previdno sledite navodilom v tem priročniku. 

 Ko razpakirate mizo preverite oblazinjenje in usnjeno prevleko. Mize ne uporabljate, če opazite kakršne koli znake 

poškodb. (Naša garancija izključuje poškodbe, ki so nastale pri nepravilni uporabi mize, nesrečah, zlorabi ali pri 

uporabi, za katero miza ni namenjena. 

 

VARNOSTNA NAVODILA:  

Navodila preberite zelo pazljivo. Zagotovite,da bo vsak, ki bo uporabljal to mizo popolnoma obveščen o varni uporabi mize.  

 Ne polagajte rok in nog v bližino premikajočih delov mize medtem, ko prilagajate njeno višino.  

 Uporabite obe roki, kadar prilagajate kot ali višino katerega koli dela mize. 

 Ne prilagajajte kota mize, kadar je stranka na mizi. 

 Pod nobenim pogojem se ne plazite pod mizo, da preprečite morebitne poškodbe ob morebitnem kolapsu mize. 

 Prepričajte se, da je miza pravilno nameščena na ravno površino, preden dovolite stranki, da se uleže na njo, sicer 

lahko stranka izgubi ravnotežje in pade. 

 Na vzglavnik ali podaljšek mize ne polagajte prevelike teže ali pritiska. 

 Otroke in živali zadržite vstran od mize. 

 

 



 

 

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:   

 Napajalnik in krmilnik se nahajata pod masažno mizo. Iz varnostnih razlogov se ne dotikajte napajalnika in krmilnika, 

kadar je miza v uporabi. 

 Pripravite mizo in dokončajte vso pripravljalno delo preden priklopite mizo v elektriko.  

 Preverite napetostno stopnjo na serijski plošči motorja. Vtič motorja je treba vstaviti le v 110 VAC oz. 220 VAC 

napetostno mesto, kot je navedeno na serijski plošči motorja. 

 Mize ne izpostavljajte ekstremni vlagi ali temperaturi, da ne pride do kratkega stika na napajalniku ali krmilniku. 

 

MAKSIMALNA TEŽA:  (vključno s stranko in vsemi dodatki)     Nosilnost: 550Ibs/250kgs 

 

NAVODILA ZA UPORABO: 

NASTAVITVE VIŠINE MIZE: 

 

Višina mize se nastavlja z nožnim stikalom. 

Če želite zvišati višino mize pritisnite puščico “UP” (gor) na nožnem stikalu.                

Če želite znižati višino mize pritisnite puščico “DOWN” (dol) na nožnem stikalu. 

 

NASTAVITEV VZGLAVNEGA DELA MIZE: 

Če želite dvigniti vzglavni del mize, to naredite z ročnim sistemom. Vzglavni del potisnite navzgor, do kota, ki ga želite imeti. 

Če želite znižati ali zravnati vzglavni del mize, to naredite z ročnim sistemom. Ročico potegnete v »desno« stran in vzglavni 

del spustite navzdol. 

        
UPORABA NOŽNEGA SISTEMA ZA MOBILNO OZ. STACIONARNO STANJE MIZE: 

         

         “Mobilno stanje”                            “Stacionarno stanje” 

  

 



 

 

 Vse mize imajo nožni sistem za mobilno oz. stacionarno stanje mize. 

 Če želite, da je vaša miza mobilna, postavite nogo na nožno ročico in jo potisnite navzdol. 

 Če želite imeti fiksno / stacionarno mizo, postavite nogo pod nožno ročico, ter jo potisnite navzgor.  

 

UPORABA NASTAVLJIVE NOGE: 

Vsaka miza ima eno nastavljivo nogo. Ta se lahko prilagodi navzgor ali navzdol, da se miza stabilizira, če ni 

postavljena na ravni površini.       

 

 

 

                       

PREVIDNOST: NE UPORABLJAJTE NOŽNEGA 

SISTEMA MED TERAPIJO OZ. SEANSO ALI PRI 

TRANSPORTU STRANKE OZ. PACIENTA, SAJ JE 

MOBILNA MOŽNOST MIZE SAMO ZA MIZO SAMO!!! 

 

VZDRŽEVANJE: 

 Električne mize so opremljene z visoko zmogljivim električnim 

motorjem, ki ne potrebuje vzdrževanja. Če se pojavijo kakršne koli težave z motorjem, se obrnite k nam.  

 
KAKO SKRBETI ZA VAŠO OBLAZINJENO TKANINO: 

Tukaj imate navedenih nekaj korakov, kako skrbeti za oblazinjen del mize in s tem zagotoviti dolgo življenjsko dobo 

izdelka. 

 Izogibajte se shrambi mize pri zelo mrzlih temperaturah, saj prevelik mraz povzroči, da oblazinjen del poči. 

Shranjevanje mize v neogrevanem prostoru skozi zimo ni priporočljivo..  

 Izogibajte se shrambi mize pri zelo visokih temperaturah, saj prevelika vročina povzroči, da se oblazinjen del 

raztegne in naguba. Mizo imejte oddaljeno od grelnikov, električnih naprav, direktne sončne svetlobe in 

notranjosti avtomobila, kadar je zelo vroče. 

 Oblazinjen del očistite vsak dan po uporabi. Priporočamo, da oblazinjen del očistite z blagim detergentom, da 

ga zaščitite pred oljnimi madeži in umazanijo. Običajna praksa je, da uporabite stekleničko z razpršilom, ki jo 

napolnite z antibakterijskih milom in vodo ter poškropite oblazinjen del, ki ga nato obrišete s čisto brisačo. 

 Mizo zaščitite pred odrgninami, vrezninami in vbodi. 

Previdnost: 

 Čiščenje mize z alkoholom bo izsušilo oblazinjen del in povzročilo, da le ta poči. 

 Vlaga lahko povzroči, da se električni pogon skrči, zato poskrbite, da miza ni v vlažnem in mokrem prostoru. 

 

GARANCIJA: 

Garancija na mizo je dve leti ob upoštevanju navodil za uporabo. 


