
Děkujeme Vám za zakoupení našeho vysoce kvalitního masážního stolu ze série
Fabulo STAR! Naše společnost neustále zdokonaluje své produkty a vyvíjí nové na 
základě zpětných vazeb od zákazníků. Používáme pečlivě vybrané kvalitní materiály, 
dbáme o důkladné zpracování našich produktů, poskytujeme poprodejní servis a 
také naše masážní stoly jsou za dostupné ceny, což potěší každého našeho klienta.

Distributor:
iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Web: www.fabulo.cz, E-mail: info@fabulo.cz
Tel. CZ: 728 241 469 



2         

CZ

Návod k použití
elektrických masážních stolů Fabulo STAR

W12666



3         

Obsah

Sekce I: Specifikace a fotky 

 Fabulo STAR Flat ………………………………………………………… 05 

 Fabulo STAR-Liftback ……………………………………………………… 05 

 Fabulo STAR-Deluxe  ……………………………………………………… 06

Sekce II: Návod 

 Nastavení výšky stolu  ………………………………………………… 06 

 Nastavení opěrky zad stolů Fabulo STAR Liftback a Deluxe …………… 07

 Nastavení opěrky nohou stolu Fabulo STAR Deluxe …………………… 07

 Odstranění/připevnění rovné opěrky na lokty …………………………… 07

 Odstranění/připevnění flexibilní opěrky na lokty   ………………………… 08

 Používání nastavitelného podhlavníku …………………………………… 08

 Používání přední opěrky na lokty  ……………………………………… 08

 Přesouvání masážního stolu …………………………………………… 08

Sekce III: Řešení problémů 

 Hlavní části elektrického systému ……………………………………… 09 

 Motorový systém  ………………………………………………………… 09

 Rychlá diagnostika  ………………………………………………………… 10 

 Návod na výměnu nožního spínače  …………………………………… 11 

 Návod na výměnu ručního ovladače  …………………………………… 11 

 Návod na výměnu poháněcího mechanismu   ……………………… 11

Část IV:

 Péče o čalounění ………………………………………………………… 11

 



4         

Figyelmeztetések:

 
POZOR

Nesprávná instalace, provoz a údržba zařízení může vést k poranění.

 
POZOR

Přečtěte si tento návod před začátkem užívání masážního stolu.

 
POZOR

 Zkontrolujte molitan a čalounění během rozbalování. Stůl nepoužívejte, pokud jsou
přítomny náznaky poškození. (Záruka se nevztahuje na škody způsobené 
nesprávným rozložením či používáním stolu nebo nehodou.) Toto zařízení používej-

                te pouze na stanovené účely nebo pro účely uvedené v tomto návodu.

 
POZOR

  Maximální nosnost (včetně klienta a příslušenství)
Nosnost stolu ,,Fabulo STAR Flat“: 204 kg
Zdvihová kapacita stolu ,,Fabulo STAR Liftback“: 196 kg

                Zdvihová kapacita stolu ,,Fabulo STAR Deluxe“: 204 kg

 
POZOR

Kvůli Vašemu bezpečí neodmontujte nožní spínač, ruční ovladač, řídicí jednotku
a poháněcí mechanismus.

 
POZOR

Elektrický masážní stůl držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nezdržujte se pod
masážním stolem pro zamezení jakéhokoliv zranění způsobeného pádem stolu.

 
POZOR

Nedávejte žádné předměty pod opěrku zad a nohou.

 
POZOR

Nedávejte žádné závaží nebo nevyvíjejte tlak na podhlavník nebo další
příslušenství sloužící k prodloužení stolu. Vytáhněte kabel ze zásuvky, pokud se 
nožní spínač dostal do kontaktu s vodou.

 
POZOR

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám nebo vlhkosti.

 
POZOR

Nelehejte si na okraj stolu bez jakéhokoliv ochranného opatření, jelikož stůl váží až
91 kg.

Bezpečnostní opatření
•  Připojení zkontrolujte ručně.
•  Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv náznaků opotřebení majícího vliv na bezpečnost.
• Neoprávněná úprava nebo změny tohoto produktu jsou zakázány a zneplatní záruku.

Záruka
•  3-letá záruka na rám stolu a příslušenství
• 2-letá záruka na molitan a vinyl
•  Všechny záruky jsou omezeny na náhradní díly poskytnuté výrobcem a na opravy či výměny 

provedené výrobcem.
• Všechny záruky jsou uvedeny výše. Neexistuje žádná další, vyslovená nebo skrytá záruka.
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Sekce I: Specifikace a fotky

 

 

Fabulo STAR-Flat
Model: ESF

Podhlavník

Podhlavník

Přední opěrka 
na lokty

Poháněcí mechanismus

Poháněcí mechanismus

Řídicí jednotka

Podložka pod šíji

Rovná opěrka 
na lokty

Flexibilní opěrka 
na lokty

Protiskluzové gumové nohy

Protiskluzové 
gumové nohy

Jednoduchý nožní spínač

Dvojitý nožní spínač

Specifikace:
Nosnost: 204 kg 
Délka: 184 cm
Šířka:  71 cm, stůl dostupný i ve 

verzi 76 cm 
Výška: 44~98 cm 
Hmotnost: 65~70 kg

Specifikace:
Nosnost elektricky regulované opěrky zad: 196 kg 
Délka: 184 cm
Šířka: 71 cm, stůl dostupný i ve verzi 76 cm
Výška: 44~98 cm
Hmotnost: 78 ~81 kg

Fabulo STAR-LiftbackModel: ESL1-FA Model: ESL1-LA
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Sekce II: Návod

Nastavení výšky stolu

    Pro zvýšení či snížení stolu ovládejte nožní spínač nebo ruční ovladač tak, jak je to
ukázáno níže.

Fabulo STAR-DeluxeModel: ESD1-FA Model: ESD1-FA

Podhlavník

Podložka pod šíji

Ruční ovladač

Rovná opěrka 
na lokty

Flexibilní opěrka 
na lokty

Poháněcí mechanismus

Uzamykatelné 
kolo

Jednoduchý nožní spínač

Specifikace:
Nosnost: 204 kg
Délka: 184 cm
Šířka: 71 cm, stůl dostupný i ve verzi 76 cm
Výška: 44~98 cm 
Hmotnost: 88,5~91 kg

Stoly Fabulo STAR Flat a Fabulo
STAR Deluxe jsou vybaveny

jednoduchým nožním
spínačem. Stiskněte spínač pro

snížení nebo zvýšení stolu.

Stůl Fabulo STAR Liftback je
vybaven dvojitým nožním
spínačem. Pro regulování

výšky stolu stiskněte nožní
spínač na levé straně.

Stůl Fabulo STAR Deluxe je
vybaven ručním ovladačem.
Stiskněte ruční ovladač pro
zvýšení nebo snížení stolu.

NAHORU   NAHORU   

DOLŮDOLŮ
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Nastavení opěrky zad stolů Fabulo STAR Liftback a Deluxe

 

Stůl Fabulo STAR Liftback je vybaven
dvojitým nožním spínačem. Stiskněte

levý nožní spínač pro zvýšení nebo
snížení opěrky zad.

Boční opěrku lokte zasuňte v 30° úhlu
do stolu a stiskněte ji, dokud kovový kolík
zcela nezapadne do nylonového otvoru

na desce stolu. Poté ji otočte směrem
dolů, dokud nezůstane v rovné poloze.

Zvedněte boční opěrku do
správného úhlu a vytáhněte ji. Tato

funkce je užitečná zejména tehdy, když
masírujete nebo pomáháte někomu

dostat se na nebo ze stolu.

Stůl Fabulo STAR Deluxe je
vybaven ručním ovladačem.
Stiskněte ruční ovladač pro zvýšení
nebo snížení opěrky nohou.

Nastavení opěrky nohou stolu Fabulo STAR Deluxe

Odstranění/připevnění rovné opěrky na lokty

Stůl Fabulo STAR Deluxe je vybaven
ručním ovladačem. Stiskněte ruční ovladač

pro zvýšení nebo snížení opěrky zad.

NAHORU   

DOLŮ

Ujistěte se, že konvexní tyč na kovovém kolíku se shoduje se závitem
nylonového otvoru.

 
POZOR

Pro zvýšení či snížení opěrky zad ovládejte nožní spínač nebo ruční ovladač 
tak, jak je to ukázáno níže.
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Odstranění/připevnění flexibilní opěrky na lokty

 

 

 

 

Používání nastavitelného podhlavníku
Zastrčte kovové kolíky podhlavníku do otvorů na konci stolu.

 

 

Jakmile budete mít stůl na požadovaném místě, protiskluzové gumové nožičky stabilizují
masážní stůl a zajistí, aby se neposouval. Při přesouvání masážního stolu zvedněte
protiskluzové gumové nožičky a přetáhněte stůl na požadované místo. 

Ohněte flexibilní boční opěrky
oběma rukama tak, aby kovové 

kolíky zapadly do nylonových otvorů 
na desce stolu. Poté stiskněte boční

opěrky, dokud se kovové kolíky zcela
nevejdou do nylonových otvorů na

boční straně desky stolu.

Otočením knoflíku (viz.
výše) nastavíte blízkost

opěrky na lokty.

Zatlačte flexibilní opěrku
loktů oběma rukama a

vytáhněte ji.

Nesedejte na boční opěrky!
Neumisťujte závaží na boční opěrky!

 
POZOR

Stoly Fabulo STAR-Flat / Fabulo STAR- Liftback / Fabulo STAR-Deluxe jsou
vybaveny dvěma kolečky s brzdou na každé straně.

Umístěte páku tak,
aby byla ve vodorovné

poloze jako hrana desky.

Upravte podhlavník, pokud 
je to nutné, a potom páku 
otočte směrem dolů, aby 
zapadla do svého místa.

Navlečte na kovové kolíky
podhlavníku smyčky přední

opěrky na lokty.

Umístěte polštář na
podhlavník.

Připojte podhlavník ke stolu a
položte popruh se suchým zipem

na vrch podhlavníku.

Používání přední opěrky na lokty

Přesouvání masážního stolu
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Řídicí jednotka
Číslo položky: W10795

Jednoduchý nožní spínač
Číslo položky: W11402

Nožní spínač

Dvojitý nožní spínač
Číslo položky: W11404

Ruční ovladač
Číslo položky: W11385

Ruční ovladač

Řídicí jednotka

Napájecí kabel
Číslo položky: W04433

Poháněcí mechanismus
opěrky nohou

Číslo položky: W11374

Poháněcí mechanis-
mus opěrky nohou

Poháněcí mechanismus
opěrky zad

Číslo položky: W11376

Poháněcí mechanismus
opěrky zad

Zvedací jednotka
desky stolu

Číslo položky: W10793

Poháněcí
mechanismus

desky stolu

Motorový systém

Pokud zjistíte jakýkoliv problém stolu, zkontrolujte připojení jednotlivých
částí podle následujících obrázků.

Sekce III: Řešení problémů
Hlavní části elektrického systému:

 

 
  

 
 

 

Rychlá diagnóza:
1.   Stoly se dvěma nebo třemi poháněcího mechanismy: Pokud ani jeden z poháněcích 

mechanismů nefunguje během regulování nožním spínačem nebo ručním ovladačem, 
je možné, že řídicí jednotka je zkažená. Pokud pouze jeden z poháněcích mechanismů 
nefunguje, pravděpodobně ten je zkažený.

2.  Stoly vybavené ručním ovladačem: Pokud funkce LED svítí nepřetržitě na ručním ovladači, je 
možné, že ruční ovladač je zkažený. Pokud stisknete tlačítko a funkce LED nesvítí na ručním 
ovladači, je pravděpodobné, že je zkažený ruční ovladač nebo řídicí jednotka.
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Krok 1:
•  Zkontrolujte zásuvku, abyste se přesvědčili, že je v ní elektrický proud a že kabel je připojen na obou 

koncích.

•  Zkontrolujte řídicí jednotku, abyste se přesvědčili, že poháněcí mechanismus, nožní spínač a ruční 
ovladač jsou připojeny k řídicí jednotce.

 Fabulo STAR Flat               Fabulo STAR Liftback            Fabulo STAR Deluxe

Krok 2:
•  Výsledek: Pokud jsou všechny kabely správně připojeny a stůl stále nefunguje, přejděte na krok č. 2.
•   Otevřete kryt stíněného kabelu a odpojte kabely poháněcího mechanismu od řídicí jednotky. Mějte 

nadále stlačený nožní spínač nebo příslušný knoflík na ručním ovladači a změřte výstupní napětí zásuvky 
řídicí jednotky pomocí multimetru. Multimetr by měl ukazovat 29 v stejnosměrného proudu.

Kromě toho:
1.  Pokud zjistíte, že poháněcím mechanismem najednou nemůžete opěrky regulovat,

• odpojte hlavní napájení.
• zkontrolujte všechny kabely a znovu je připojte. Pokud je to nutné, věnujte pozornost svíčkám 
  připojeným k řídicí jednotce.

  • odstraňte jakékoliv závaží, které může být na stole.
  • nechte zařízení stát 20 až 30 minut tak, že je odpojeno od elektrického proudu. Pokud se problém 
    nevyřeší, pak je řídicí jednotka zkažená.
2.  Pokud máte další elektrický masážní stůl, problémy můžete diagnostikovat výměnou poháněcích 

mechanismů, řídicí jednotky, nožního spínače nebo ručního ovladače. Nezapomeňte, že svíčky 
jednoduchého/dvojitého nožního spínače a ručního ovladače jsou zaměnitelné. To znamená, že 
nefungující nožní spínač nebo ruční ovladač můžete nahradit dalším ručním ovladačem nebo nožním 
spínačem, abyste problém mohli diagnostikovat.

Pokud problém Vašeho stolu není uveden výše, postupujte podle
následujících kroků.
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Návod na výměnu nožního spínače
POZOR: Vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky před provedením jakékoliv práce na jednotce.

Krok 1: Odpojte napájecí kabel a potom sejměte kryt řídicí jednotky pomocí plochého šroubováku.
Krok 2:  Vytáhněte přípojku zkaženého nožního spínače ze zásuvky a zasuňte přípojku nového nožního 

spínače.
Krok 3: Vyzkoušejte nový nožní spínač a pokud funguje, vyměňte stínicí kryt.

Návod na výměnu ručního ovladače

Krok 1: Otevřete plastovou závoru a odpojte přípojku starého ručního ovladače.
Krok 2: Nainstalujte novou přípojku ručního ovladače do zásuvky a uzavřete závoru. 

Návod na výměnu motoru
Pozor: Otočte stůl na stranu před odstraněním a výměnou poháněcího mechanismu.
Pozor: Poháněcí mechanismus podporuje plnou váhu stolu a stůl spadne, pokud poháněcí mechanismus 
je odstraněn.
Krok 1: Vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a opatrně otočte stůl na stranu. Kvůli bezpečí jsou 
potřeba k otočení stolu na stranu dvě osoby.
Krok 2: Povolte a odstraňte spojovací šrouby a matice z obou stran poháněcího mechanismu.
Odstraňte zkažený poháněcí mechanismus a nainstalujte nový.
Krok 3: Sundejte kryt řídicí jednotky pomocí plochého šroubováku.
Krok 4: Vytáhněte přípojku zkaženého poháněcího mechanismu a zasuňte přípojku nového
poháněcího mechanismu, pak nasaďte kryt zpět.

Uvědomte si: Jestliže měníte zkažený poháněcí mechanismus sloužící pro zvýšení a sníže-
ní stolu, musíte odstranit řídicí jednotku, která je připojena k poháněcímu mechanismu.

Uvědomte si: Máte 2-letou záruku na pohon motoru a řídicí jednotku plynoucí ode
dne nákupu. Prosíme, kontaktujte prodejce nebo distributora, aby požádal o nový
výměnný díl, pokud stůl po výše uvedených diagnostikách stále nefunguje.
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Výměna řídicí jednotky
Řídicí jednotka je namontována na spodní část stolu nebo na poháněcí mechanismus opěrky zad.

Krok 1: Sejměte kryt řídicí jednotky pomocí plochého šroubováku.
Krok 2: Vytáhněte všechny kabely nožního spínače nebo ručního ovladače z řídicí jednotky.

Krok 3:  Oddělte řídicí jednotku od stolu:
V případě řídicí jednotky namontované na spodní část stolu (Fabulo STAR Flat a Liftback),
nejprve budete muset odstranit všechny šrouby spojující řídicí jednotku a stůl pomocí
šroubováku. V případě řídicí jednotky montované na poháněcí mechanismus (Fabulo STAR
Deluxe), podržte řídicí jednotku a posuňte ve směru, jak je znázorněno na obrázku výše, dokud 
řídicí jednotka není kompletně odpojena od poháněcího mechanismu.

Krok 4: Sundejte kryt řídicí jednotky pomocí plochého šroubováku.
Krok 5: Odpojte napájecí kabel od řídicí jednotky.
Krok 6: Nainstalujte novou řídicí jednotku podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí.
.

Část IV: Péče o čalounění

•  Ve snaze zajistit kvalitu výrobků a prodloužit jejich životnost, jsme testovali několik preventivních kroků, 
abychom Vám mohli co nejlépe poradit, jak chránit čalounění stolu a příslušenství.

• Neskladujte stůl při extrémně nízkých teplotách, protože může dojít k popraskání čalounění.
•  Neskladujte stůl v extrémně vysokých teplotách, protože může dojít k roztažení a pomačkání čalounění. 

Stůl nepoužívejte v blízkosti topidel, elektrických spotřebičů a nevystavujte ho přímému slunečnímu 
záření.

• Chraňte stůl a příslušenství plachtou a přikrývkou.
• Doporučujeme náš třídílný set flanelových plachet a set plachet z ovčí vlny.
•  Čalounění čistěte pravidelně! Doporučujeme čištění jemným čisticím roztokem, který ochrání stůl před 

olejovými skvrnami a špínou, které mohou působit popraskání či trvalé skvrny.
•  Doporučujeme jemnou antibakteriální mýdlovou vodu v lahvi s rozprašovačem. postříkejte stůl 

roztokem a otřete čistým vlhkým hadrem.
•  Používejte oba konce stolu. Aby nedošlo k nerovnoměrnému používání, podhlavník občas připojte k 

druhému konci stolu.
• Chraňte stůl před odřeninami, řezy a propíchnutím.

1. Alkohol vysušuje vinyl a způsobuje prasknutí.
2. Dlouhodobé vystavení extrémním teplotám může způsobit poškození vinylu.

 
POZOR


