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Varování

Bezpečnostní instrukce

Prohlášení o záruce

Dodržujte tato bezpečnostní opatření a zařízení používejte správně, abyste 
zabránili zranění, smrti a materiálním škodám.

Nebezpečí poranění může způsobit nesprávné nastavení, provoz a nebo údržba zařízení.

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze.

Při vybalování stolu zkontrolujte výplň a čalounění. Nepoužívejte, pokud se objevují jakékoliv 
známky poškození. (Naše záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným nastavením, 
nehodou nebo zneužitím).

Toto zařízení používejte pouze k určenému účelu nebo podle popisu v tomto návodu.

Z bezpečnostních důvodů se nepokoušejte rozebírat nožní pedál, ovládací skříňku nebo 
poháněcí zařízení.

Neumisťujte žádné předměty pod opěrku zad nebo nohy.

Zařízení nevystavujte extrémní teplotě nebo vlhkosti.

Neumisťujte stůl na bok bez jakýchkoliv ochranných opatření, protože stoly váží až 198 liber/90 
kg.

Ručně kontrolujte všechna připojení.

Neoprávněné změny nebo úpravy tohoto výrobku jsou zakázány a ruší platnost záruky.

3-letá záruka na rám stolu.

2-letá záruka na pěnu, vinyl a příslušenství.

Všechny záruky jsou omezeny na náhradní díly dodané výrobcem, na opravu nebo výměnu od 
výrobce.

Všechny záruky jsou uvedeny výše. Neexistuje žádná jiná záruka, ani záruka vyjádřená nebo 
implikovaná.
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Oddíl I: Specifikace

Fabulo Camino Russell
Nosnost: 200 kg
Délka: 198 cm
Šířka:  74 cm
Rozsah výšky: 45 cm ~ 95 cm
Hmotnost: 68 kg

Fabulo Camino Cabello
Nosnost: 200 kg
Délka: 198 cm
Šířka:  74 cm
Rozsah výšky: 45 cm ~ 95 cm
Hmotnost: 77 kg

Fabulo Camino Treat
Nosnost: 200 kg
Délka: 198 cm
Šířka:  74 cm
Rozsah výšky: 45 cm ~ 95 cm
Hmotnost: 78 kg

Fabulo Camino Infinity
Nosnost: 200 kg
Délka: 198 cm
Šířka:  74 cm
Rozsah výšky: 45 cm ~ 95 cm
Hmotnost: 72 kg
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UP DOWN

Oddíl II: Pokyny

Jak nastavit výšku

Ovládání nožního pedálu

Ruční ovládání

Nožní ovládání

NAHORU  
NAHORU  

NAHORU  NAHORU  

NAHORU  

DOLŮ

DOLŮ

DOLŮ DOLŮ

DOLŮ

Ovládejte nožní ovladač 
zvedáním nebo spouště-
ním výšky stolu.

Model se dvěma pedály jednoduše pracuje 
ovládáním zařízení nohou, jak je znázorněno 
zvedání nebo spouštění výšky stolu.

Pomocí ručního ovládání, jak je znázorněno, můžete nastavit výšku stolu. Stiskněte levé tlačít-
ko pro zvýšení stolu. Stisknutím pravého tlačítka spustíte stůl.

Systém nožního ovládání je velmi jednoduchý a pohodlný pro používání, jednoduché 
stoupnutí a stůl se zvýší. Pro spuštění stolu jednoduše regulátor nadzvedněte a stůl se spustí 
dolů.



5

Jak nastavit pásový úsek

Ovládání nožním pedálem

Ovládání bočního panelu

Ruční ovládání

NAHORU  

NAHORU  

NAHORU  

DOLŮ

DOLŮ

DOLŮ

Ovládání pásového úseku je na pravé 
straně nožního ovladače, jednoduše 
ovládejte nožní pedál, jak je znázorněno na 
obrázku, zvedáte nebo spouštíte pásový 
úsek. Když stůl dosáhne požadované 
pozice, zastavte nožní ovladač.

Pomocí ručního ovladače, jak je 
znázorněno, upravte pozici pásové části 
stolu. Pro zvednutí pásové části stiskněte 
tlačítko vlevo. Pro spuštění pásové části 
stiskněte tlačítko napravo. Zastavte 
stlačování, když stůl dosáhne požadované 
pozice.

Pokud Váš produkt disponuje ovládáním bočního panelu, jednoduše stiskněte levé 
tlačítko, na horní straně se objeví oblouk bederní části, stiskem pravého tlačítka 
spustíte pásovou část.
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Nastavení pneumatického systému

Jak nastavit opěrku nohou a opěradlo

Jak nastavit opěrku hlavy

Náš pneumatických systém, který umožňuje zvedání nebo spouštění 
opěrky zad nebo opěrky nohou, závisí na modelu.

Pokud chcete nastavit úhel opěrky zad/nohou, jednoduše ji uchopte pevně a mírně 
potáhněte pákou směrem nahoru. Dávejte pozor, abyste pevně drželi opěrku zad/nohou při 
nastavování. Páku uvolníte, když máte opěrku zad/nohou na požadované úrovni a opěrka 
zad/nohou se automaticky zablokuje.

Pro nastavení opěrky hlavy ji mírně přidržte a 
zatáhněte páku směrem nahoru. Nastavujte 
opěrku hlavy, dokud nedosáhnete 
požadovaného úhlu, uvolněte páku a 
opěrka hlavy se automaticky zablokuje.
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Jak nastavit opěrku rukou

Návod na výměnu nožního ovládače

Před jakoukoliv prací na zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Rychlá diagnostika:
1.  Stoly, které jsou vybaveny dvojitým pohonem:

Pokud pohony nožních, ručních nebo bočních ovladačů nefungují, je možné, že ovládací 
skříňka je zlomená.
Jestliže jeden z pohonů nefunguje, je možné, že tento pohon je poškozen.

2.  Stoly, které jsou vybaveny ručním ovládáním:
Pokud funkční kontrolka na ručním ovladači stále svítí, je možné, že ruční ovládání je 
pokažené.
Pokud se funkční kontrolka na ručním ovládání nerozsvítí při stisknutí tlačítka, je možné, 
že ruční ovládání nebo řídicí skříňka jsou rozbité.

Pro nastavení přední opěrky ruky ji mírně 
přidržte a vytáhněte páku směrem nahoru. 
Nastavte přední opěrku ramen tak, jak 
potřebujete. Když dosáhněte potřebného 
úhlů, uvolněte páku, opěrka ruky se 
automaticky zablokuje v dané poloze.

Pokud potřebujete pouze zvednout 
opěrku hlavy, není potřeba táhnout 
páku.

Oddíl III: Řešení problémů
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1.

blue brown pink

Krok 1:   Odpojte napájení a odstraňte kryt z řídicí skříňky pomocí šroubováku.
Krok2:   Vytáhněte rozbitou zástrčku z ovládací skříňky a zasuňte zástrčku nového nožního 

ovládání.
Krok 3:  Zkuste nový nožní ovladač, pokud funguje, nasaďte kryt skříňky.

Zkontrolujte, zda je zásuvka napájena a kabel je 
zapojen na obou koncích.
Zkontrolujte ovládací skříňku, kabely ovladače a zda 
je nožní ovládání pevně připojeno k ovládací skříňce.

Pokud jsou všechny kabely správně pevně připojeny 
a stůl stále nefunguje, pak otevřete kryt kabelů 
a odpojte kabely ovladače od ovládací skříňky. 
Pokračujte ve stlačování nožního ovladače a měřte 
výstupní napětí zásuvky na řídicí skříňce pomocí 
multimetru. Pokud je hodnota elektroměru 29 voltů, 
znamená to, že servopohon je chybný a potřebujete 
vyměnit vadný pohon. Pokud multimetr načte 29 
voltů DC, řídicí skříňka nebo pedál může být vadný.

• Odpojte hlavní napájení.
• Zkontrolujte všechny kabely a v případě potřeby je znovu vložte.
• Odstraňte jakoukoliv hmotnost, která může být na stole.
• Nechte systém odpočívat 20 až 30 minut s odpojeným hlavním napájením.

* Modrý port pro kontrolu výšky
* Hnědý port pro kontrolu hrudníkové části
* Růžový port pro kontrolu pádla

Modrý Hnědý  Růžový

multimeter

Pokud zjistíte, že se pohon nemůže náhle pohnout
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Pokud máte jiný elektrický stůl, můžete diagnostikovat problémy prostřednictvím 
výměny pohonů, ovládací skříňky a nožního pedálu.
Vezměte prosím na vědomí! Zástrčky pro pedály jsou zaměnitelné. To znamená, 
že můžete nahradit pedál, který nepracuje s jiným pedálem, aby vám pomohl s 
diagnostikou.

Na motorový pohon a řídicí skříňku budete mít záruku 2 roky od data 
nákupu. Obraťte se na prodejce nebo velkoobchodníka a požádejte o nový 
díl, pokud stůl nefunguje po výše uvedené diagnostice.

VE SNAZE ZAJISTIT KVALITU NAŠICH VÝROBKŮ A POMOCI VÁM UDRŽET SI DLOUHOU 
ŽIVOTNOST VAŠEHO STOLU, JSME TESTOVALI NĚKOLIK PREVENTIVNÍCH KROKŮ, ABYCHOM 
VÁM PORADILI, JAK OCHRÁNIT ČALOUNĚNÍ NA STOLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

•  Nevystavujte svůj stůl extrémně nízkým teplotám, protože nadměrné chlazení způsobuje 
popraskání.

•  Nevystavujte svůj stůl extrémně horkým teplotám, protože nadměrné teplo způsobuje 
roztahování a zvrásnění čalounění. Ujistěte se, že váš stůl uchováváte mimo ohřívače, 
elektrické spotřebiče a nevystavujete ho přímému slunečnímu záření.

• Chraňte svůj stůl a příslušenství plachtou a dekou.
• Doporučujeme náš třídílný Flannel Sheet Set a Fleece Sheet Set.
•  V rozprašovači doporučujeme jemnou směs antibakteriálního mýdla s vodou. Nastříkejte 

stůl roztokem a otřete stůl čistým vlhkým ručníkem.
•  Používejte oba konce stolu. Příležitostně přepínejte čelní polštář/prodloužení hlavy z 

jednoho konce na druhý, aby se zabránilo nerovnému použití.
• Chraňte svůj stůl před obecnými oděrkami, řezy a defekty.

Pokud se tím problém nevyřeší, pak ovládací panel může být 
vadný.

Oddíl IV: Jak ošetřovat čalounění

1.  Používání alkoholu způsobuje vysušení vinylového plastu a způsobí jeho 
praskání.

2.  Dlouhodobé vystavení extrémním teplotám může způsobit poškození 
vinylu.


