
TAVOLO PER MASSAGGI PORTATILE A 3 SEZIONI 
3 SECTION PORTABLE MASSAGE TABLE
TABLE DE MASSAGE PORTABLE EN 3 SECTIONS
3-TEILIGER TRAGBARER MASSAGETISCH
CAMILLA DE MASAJE PORTÁTIL DE TRES SECCIONES
MESA DE MASSAGEM PORTÁTIL DE 3 SEÇÕES
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PRECAUÇÕES

1. Realizar periodicamente a manutenção da mesa. Assegurar-se de que todos os parafusos estão
presos e de que o cabo não está deteriorado ou gasto. Assegurar-se de que não há rachaduras na
estrutura de madeira.
2. Não sobrecarregar a mesa além do limite de peso recomendado. A sobrecarga pode resultar em
ferimentos sérios ao utilizador. Este produto foi testado para suportar uma carga máxima de trabalho 
de 220 kg.
3. Não usar produtos de limpeza à base de álcool para limpar o vinil. Eles podem danificar o material 
em vinil. Usar água morna e sabão para limpar e, em seguida, enxugar bem.
4. Ao usar a mesa, assegurar-se de que todas as quatro pernas estão no mesmo nível. Usar as pernas
desniveladas pode fazer com que a mesa fique instável e causar ferimentos.
5. Não permitir que a mesa de massagem seja montada e desmontada por crianças, a menos que
estejam sob a sua supervisão.
6. Ter cuidado ao usar objetos afiados, pois podem furar a cobertura. Manter a cobertura da mesa
afastada de itens afiados.

Alça

Apoios laterais para os braços  
Almofada do apoio 

suspenso para os braços

Furo para o rosto

Placa final      

Pé de borracha     

Apoio para a 
cabeça      

Dobradiça 
de cobre          

Cabo
Alojamento
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MONTAGEM DA MESA

Seguir as etapas abaixo:

1 2 3 4 5 6

1. Soltar a trava.
2. Deitar a mesa sobre sua lateral com dois pés de borracha no chão. Abrir a mesa com as quatro
pernas estendidas o máximo possível. Retirar todos os acessórios.
3. Colocar a mesa na posição vertical, com todas as pernas apoiadas no chão.
4. Encaixar os acessórios nas posições correspondentes e prender o apoio suspenso para os braços 
ou a tipoia no suporte do apoio para a cabeça. 
5. Erguer o apoio para as costas lenta e uniformemente até a posição desejada.
6. A mesa já está pronta para o uso.

A altura da mesa pode ser ajustada. Para isso, girar os manípulos na perna e retirar a perna móvel 
para ajustar a altura, selecionando os furos corretos na perna móvel. Em seguida, reinserir a perna e 
apertar firmemente os manípulos. Todas as quatro pernas devem ser ajustadas do mesmo modo, uma 
por uma, assegurando-se de que todas estejam no mesmo nível de altura. 

FECHAMENTO E TRANSPORTE DA MESA

1. Erguer o apoio para as costas para a posição máxima e empurrá-lo para
baixo, prendendo a trava.
2. Retirar todos os acessórios.
3. Deitar a mesa sobre a sua lateral, com dois pés de borracha no chão.
4. Prender todos os acessórios à faixa elástica sob o compensado superior.
5. Dobrar as pernas internamente em cada extremidade, pressionando os
braços de suporte correspondentes.
6. Dobrar a mesa para cima e prender a trava.
7. A mesa pode ser carregada como uma mala segurando-se a alça.
Advertência: Se a armação/pernas/estrutura da mesa estiverem danificadas 
de qualquer maneira que seja, a mesa não deve ser usada. O uso da mesa 
danificada pode causar danos ou ferimentos sérios a si e a seu paciente. 
Conserte-a imediatamente. 

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.




