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Belangrijke Waarschuwingen
Gebruik deze tafel niet wanneer deze niet correct is opgezet of in het geval 
dat deze losse, beschadigde, missende of incorrecte onderdelen bevat.
Houdt deze tafel buiten bereik van kinderen en (huis)dieren, ook wanneer u 
deze opzet.

Houdt scherpe objecten uit de buurt om schade te voorkomen en verplaats 
de tafel niet wanneer er iemand op zit.

Zorg ervoor dat alle scharnieren en schroeven zijn aangedraaid voor ge-
bruik en dat de tafel helemaal plat op de grond staat voordat een cliënt er 
op gaat zitten. De cliënt kan anders zijn of haar balans verliezen en vallen.

Het incorrect gebruik van deze massagetafel kan leiden tot persoonlijk 
letsel. Lees daarom altijd de instructies voor gebruik!

Gebruik de massagetafel niet boven het draaggewicht:
Dynamisch draaggewicht: 450lbs/204kg.
Statisch draaggewicht: 2750lbs/1250kg.
Check de vulling en de bekleding zorgvuldig wanneer u de tafel uitpakt. 
Gebruik de tafel niet wanneer er tekenen van schade zijn en neem contact 
op met de retailer. Onze garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan 
door het incorrect opzetten van de tafel, ongevallen en misbruik van het 
product.
Plaats geen overmatig gewicht of druk op de hoofdsteun en stel de tafel 
niet bloot aan extreme vochtigheid of hoge temperaturen.

Waarschuwing: het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen kan de 
stoffering van deze massagetafel beschadigen. Beschadigingen door het 
gebruik van deze middelen vallen niet onder de garantie.

Onderhoud en garantie

• Reinig de bekleding met milde zeep en water. Als u gebruik maakt van een 
multifunctioneel reinigingsmiddel, pas dan op voor beschadiging aan de 
bekleding.
• Check alle schroeven, scharnieren en stalen kabels op een jaarlijkse basis.
• Neem direct contact met ons op in het geval van onveilige situaties door 
slijtage.
• Het doorvoeren van aanpassingen aan dit product is verboden.

Onderhoud algemeen

Om de levensduur van de massagetafel te verlengen, raden wij u aan om met de 
volgende zaken rekening te houden:

• Berg uw tafel niet op in temperaturen onder het vriespunt, omdat dit er 
voor kan zorgen dat de bekleding gaat brokkelen. Houdt de tafel uit de buurt 
van elektronische apparaten en berg de tafel niet op in de auto wanneer het 
vriest. 
• Berg uw tafel niet op in hoge temperaturen, omdat dit er voor kan zorgen 
dat de bekleding gaat loslaten of zachter wordt. Houdt de tafel uit de buurt 
van de verwarming en berg de tafel niet op in de auto wanneer het warm is. 
• Bescherm de tafel met een hoeslaken en disposables. 
• Als de bekleding van de tafel niet wordt schoongemaakt, kan deze na 
verloop van tijd barsten of vlekken veroorzaken. U kunt een klein beetje an-
tibacteriële zeep mengen met water en het mengsel via een spuitfles op de 
tafel spuiten, veeg daarna de tafel schoon met een schone handdoek.
• Gebruik beide uiteindes van de massagetafel door regelmatig de hoofd-
steun van de massagetafel aan de andere kant te plaatsen. 

Onderhoud bekleding

Garantie
• ZenGrowth massagetafels hebben 5 jaar fabrieksgarantie op het frame en 
2 jaar op de vulling, bekleding en accessoires vanaf de aankoopdatum.
• De garantie is beperkt tot door de fabriek geleverde onderdelen, fabrieks-
reparaties of een vervangend exemplaar.
• Onze garantie is niet geldig bij schade veroorzaakt door (maar niet be-
perkt tot), onjuiste installatie, ongevallen en alles wat eerder is benoemd.

Neem contact op via info@zengrowth.eu | www.zengrowth.eu



Instructies gebruik massagetafel

1. Plaats de massagetafel als koffer op de grond met de handvatten naar 
boven en open de hendels (fig.1).
2. Open de massagetafel en zorg ervoor dat de poten volledig zijn uitgeklapt 
en op dezelfde hoogte zijn ingesteld (fig.2 & fig.3).

3. Verwijder al de accessoires die aan de binnenkant van de massagetafel zijn 
bevestigd.

Massagetafel uitklappen en inklappen

4. Zet de massagetafel rechtop totdat alle vier de poten stevig op de grond 
staan.
5. Kantel het uiteinde van de massagetafel een beetje en zet kracht op het 
middendeel van de massagetafel om spanning op de kabels te zetten (fig. 4).
6.Zet na gebruik de massagetafel weer op de grond met de handvatten naar 
boven. Zorg ervoor dat alle accessoires van de massagetafel zijn verwijderd!
7. Klap de poten weer in en zorg ervoor dat alle kabels weer netjes aan de 
binnenkant van de massagetafel zitten. Vouw hierna de massagetafel dicht en 
sluit de hendels.
Massagetafel hoofdsteun

Massagetafel armplankje
1. Plaats de lussen van het armplankje om de buizen van de hoofdsteun heen.
2. Plaats de hoofdsteun in de massagetafel en bevestig het klittenband van 
het armplankje aan de voorkant van de hoofdsteun.
3. Plaats het hoofdkussen op de hoofdsteun.

Hoogte aanpassen
1. Draai de rubberen draaiknop van de tafelpoot los, pas de poot aan naar de 
juiste hoogte en draai de draaiknop weer vast.
2. Herhaal dit proces voor alle tafelpoten. Controleer daarna of de tafelpoten 
allemaal op dezelfde hoogte zijn afgesteld (fig. 8 & fig. 9).

Shiatsu Release kabels
1. Draai de vleugelmoeren los om de kabels los te maken (fig. 11).
2. Verwijder de kabels van de tafelpoten (fig. 12).
3. Vouw de tafelpoten in de tafel en plaats het matras plat op de grond (fig. 13).

Fig. 10

1. Plaats de buizen van de hoofdsteun in de openingen aan het uiteinde van 
de massagetafel. Zorg er hierbij voor dat de hendel niet is ingeduwd (fig. 5).
2. Pas de hoek van de hoofdsteun aan naar de gewenste positie en duw de 
hendel naar beneden om de hoofdsteun vast te zetten (fig. 6).
3. Maak de hendel weer los en haal de hoofdsteun uit de massagetafel als u 
deze niet wilt gebruiken of de massagetafel wilt inklappen (fig. 7).

Massagetafel rugleuning
1. Zet de rugleuning van de massagetafel rechtop door het achterste deel van 
de massagetafel vanuit het uiteinde omhoog te tillen naar de juiste positie. 
(Het helpt als de cliënt een deel van zijn gewicht van dit gedeelte afhaalt.)
2. Houdt één hand bij het uiteinde van de rugleuning en ondersteun de cliënt 
met de andere hand. Duw de rugleuning naar de hoogste positie, om deze 
daarna na beneden bij te stellen (ook hierbij geldt dat het beter is dat de cliënt 
een deel van zijn gewicht van de rugleuning afhaalt.) (fig. 10 & fig.11). 
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