
Plaats het houten schap (i) tussen de bov-
enpoten terwijl de tafel nog met het matras 
naar beneden ligt. Lijn de gaten van de 
hoeken van het schap (i) uit met de boven-
poten (g). Plaats een bout (b) met een 
springveer (c) vanuit de binnenkant van de 
matrasbodem naar de poot toe. Draai de 
bout aan met een inbussleutel (e). In elke 
hoek dient 1 bout (b) te worden bevestigd.

Om de hoogte van de tafel aan te passen, 
plaats je de onderpoten op de bovenpoten 
op de gewenste hoogte. Lijn de onderpo-
ten uit op de juiste hoogte om te voor-
komen dat de po 

Plaats het armplankje (j) rond de hoofds-
teun (k). Plaats de hoofdsteun in de mas-
sagetafel bij de uiteindes van het matras 
(h) en zet deze vast door de hendel naar 
beneden te duwen. Plaats het hoofdkus-
sen (l) op de hoofdsteun (k) met behulp 
van het klittenband. 

Als je hier mee klaar bent, kun je de tafel 
voorzichtig met twe personen omdraaien 
zodat de tafelpoten op de grond staan. 

Als alles op de juiste plek staat, kun je de 
draaiknoppen (d) op de poten draaien. 
Herhaal dit voor alle 4 de tafelpoten. Con-
troleer nogmaals of alle poten op dezelf-
de hoogte zitten. 

Leg het matras (h.) op de grond met de 
bekleding naar beneden

Plaats een bout (a) met een veerring (c) 
vanuit de binnenkant van de matrasbo-
dem naar de tafelpoot toe. Draai de bout 
aan met een inbussleutel (e). In elke 
hoek dienen 2 bouten (a) te worden 
bevestigd.

Plaats de bovenpoten (g) op het matras.
Let op dat de vorm van de poten overeen-
komt met die van de steunen van het 
matras (h).

Gefelicteerd!

Onderdelen
a. Bout 8mm x 85mm (8x)
b. Bout 8mm x 60mm (4x)
c. Veerring (12x)
d. Soft Touch Draainkop (8x)
e. Inbussleutel T30
f. Onderpoten (4x)
g. Bovenpoten (4x)g. Bovenpoten (4x)

h. Matras
i. Houten schap
j. Armplankje
k. Hoofdsteun
l. Hoofdkussen
m. Armsteunen
n. Nekkussenn. Nekkussen

Handleiding

Gefeliciteerd met je aankoop van een 
vaste Affinity Massagetafel. Voor de 
komende jaren kun je genieten van 
ontspannende massages met een tafel 
waar je op kunt vertrouwen. Met de groot-
ste zorg voor het milieu, worden onze 
tafels gemaakt van de beste materialen 
door echte vakmensen, waardoor jij beter door echte vakmensen, waardoor jij beter 
massages kunt geven.

Vaste Massagetafel


