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Bruksanvisning
Massagebänk Ultra 2
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ANVÄNDARINSTRUKTION
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Kontakt

tel.:+46 760703320
Email: info@medimas.se

INTRODUKTION
Tack för att du har valt en MEDIMAS - produkt. Läs igenom instruktionerna noggrant så att du ska kunna
använda den i många år

KUNDSERVICE
Vi rekommenderar att du använder originalreservdelar. När du kontaktar kundtjänst
, se till att du har följande uppgifter tillgängliga: ordernummer eller modell,
försäljningsdatum och produktnummer om du har köpt den från vår affärspartner.

SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Tillverkaren ansvarar inte för personskador
eller produktskador till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på ett säkert och tillgängligt ställe för framtida bruk.

Instruktioner för användning och skötsel av
massagebänken “Ultra 2”
I. Tekniska data
Längd

195 cm (med huvudstöd 225 cm)

Bredd

70 cm

Höjd

64-90 cm

Dimensioner på ihopfällda bänken

70 cm x 98 cm x 17 cm

Justerbar armvagga

45 cm x 19 cm

Ansiktshål med propp

11 cm x 16 cm

Justerbar huvudstöd

29 cm x 29 cm

Dynhöjd

5 cm

Vikt

11 kg

Belastning

250 kg

CERTIFIKAT

CE enligt rådets direktiv 93/42/EEG

II. Beskrivning
Hopfällbar massagebänk är avsedd för behandlingar inom rehabilitering, fysioterapi och massage. Den är tillverkad
av kvalitetsmaterial enligt internationella kvalitetsnormer, försedd med CE-märkning och registrerad som
medicinteknisk produkt av klass 1. Slitstarkt eco-läder och högdensitetsskum garanterar slitstyrkan. Aluminiumram
och bänkben med halkfri yta säkerställer att massagestolen inte glider vid användningen. Det ingår en väska med
hjul att transportera massagebänken i, med plats för benkudde eller en underläggsrulle.
.
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III. Konstruktion (se Fot.1 - 4)
1 Stoppad plywood överdragen med
eco-läder
2 Ben
3 Benstage
4 Stållina (linsystem)
5 Justerbart ben
6 Klicklås
7 Propp för ansiktshål
8 Armvagga
9 Justerbart huvudstöd
10 Hål för huvudstöd
11 Lås
12 Transporthandtag
13 Transportväska
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IV. Att ställa upp massagebänken
Den ihopfällda bänken har formen av en resväska (fot. 2).
a. Öppna två yttre låsen (14).
b. Vik ut bänken (1) och fäll ut benen (2) till rätt position.
c. Ta bort tillbehören (8,9).
d. Ställ bänken på en stabil och jämn yta (fot. 1).
e. Kontrollera stållinornas sträckning (4).
f. Justera rätt höjd med klicklåset (6).
g. Montera huvudstödet (9) och vid behov armvaggan (8).

V. Patientens position på bänken:
Behandlingen ska inledas genom att patienten placeras på rätt sätt på bänken. Den korrekta positionen på
bänken samt nedgång från den, måste övervakas och eventuellt stödjas av personen som utför behandling.

OBS!
Innan patienten lägger sig på bänken kontrollera om bänkbenen är uttfällda, kontrollera
klicklåset, benens jämnhöjd, stållinornas tekniska tillstånd och deras sträckning

VI. Att fälla ihop massagebänken
1
2
3
4
5
6

Demontera huvudstödet och tillbehören (om dessa är monterade).
Placera bänken på sidan och ställ den på bänkens plastfötter (fot. 4).
Fäll ihop benparen, var uppmärksam på rätt placering av stållinorna.
Placera tillbehören inne i bänken (fot. 4).
Säkra bänken med dem yttre låsen (11), akta stållinor, klämning kan skada dem.
Ställ bänken på plastfötterna och sätt den i transportväskan (15).

VII. Skötsel och rengöring
1 Eco-läder, konstläder: använd mild oparfymerad tvållösning och en mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel
eller rengöringsmedel.
2 Lackerade och förkromade delar: rengör med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel.
3 Trä, plywood: rengör med en fuktig trasa, torka torrt. Använd inte kemikalier.

VIII. Desinfektion
Använd tillgängliga alkohol- och klorfria desinfektionsmedel.
.
IX. Driftsanmärkningar
1 Bänken får endast användas för behandling på en person åt gången.
2 Det är förbjudet att flytta på bänken med liggande patienten.
3 Det är förbjudet att sätta sig häftigt på bänken eller hoppa på den.
4 Bänken måste förflyttas ihopfälld i transportväskan.
5 Om patienten ligger på bänken utan kläder, bör ett engångslakan användas eller måste bänken
desinficeras före och efter användningen.
6 Det är inte tillåtet att sitta eller luta sig mot huvudstödet (9) eller armvaggan (8).
X. Rekommendation
1 Bekanta dig med garantivillkoren och följ instruktionerna för hantering, service och underhåll av bänken.
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Instruktioner för montering av hjulen på transportväskan
Skruva fast hjulen med hjälp av en stjärnskruvmejsel. Använd skruvarna i satsen (16 skruvar - 4 skruvar per
hjul). Bakhjulen "A" (icke-vridbara) på sidan av fickan för benkudde. Framhjulen "B" (vridbara) på
transporthandtagets sida. Skruva fast hjulen såsom visas på bilden nedan (minst en centimeter från skivans
kant).

“A”bakhjul

“B” framhjul (vridbara)
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Garantikort
(Det krävs ingen underskrift eller stämpel, reklamation kan göras
utan kvittot - endast med ordernummret.)
Produktnamn

Massagebänk Ultra 2

Ordernummer

Varukod

2C

Försäljningsdatum

Uppgifter om garantireparationer
Anmälnings
-datum

Datum för
utförande

Beskrivning av utfört arbete

Stämpel och
signatur av
servicetekniker

Produktens garantitid är 24 månader från inköpsdatum och garanti omfattar material- eller produktionsfel.
Denna garanti täcker inte skador orsakade under transport, av felaktig hantering eller annan olycka.
Den defekta produkten returneras med en beskrivning av skadan och säljarens adress.
För reparation under garantiperioden följ instruktionerna; när du beställer nya delar, skriv ner modellnumret
som finns på produksförpackningen.
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