Elektrische Behandelstoel Luxe wit met stoelverwarming
Unieke elektrische behandelstoel ideaal voor schoonheidssalons en SPA salons. Dankzij 4
onafhankelijke motoren kan de stoel in elke gewenste stand worden gezet met behulp van de
afstandsbediening en de voetpedalen.
De ideale stoel voor gezichts- en lichaamsbehandelingen maar ook voor pedicure behandelingen.
Tevens is de stoel voorzien van stoelverwarming. De stoel is bekleed met ECO-leer en heeft een LEDachtergrondverlichting welke je in verschillende kleuren kan programmeren.
Kenmerken:
-

Super kwaliteit
2 jaar garantie
Maximaal draaggewicht: 140 kg

Functies van de 4 motoren:
-

Motor 1 (voetpedaal 1 en 2): Bediening van de voetensteun.
Motor 2 (voetpedaal 3 en 4): Bediening voor het kantelen van de stoel.
Motor 3 (voetpedaal 5 en 6): Bediening van de rugleuning.
Motor 4 (voetpedaal 7 en 8): Bediening van de hoogte van de stoel.

Met de afstandsbediening heeft u tevens de mogelijkheid om 5 verschillende standen van de stoel
automatisch te programmeren voor effectief gebruik van de stoel bij de diverse behandelingen.
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Instructie:
Programmeren van de gewenste standen:
Stel d.m.v. de voetpedalen de stoel in de door u gewenste stand. Houdt de SET knop ingedrukt tot het
rechtse blauwe lampje brand en druk vervolgens op één van de P knopjes. U heeft nu de door u
gekozen stand opgeslagen op het door u gekozen programma (P1, P2, P3, P4 of P5).
Wanneer u op de POWER knop drukt zal de stoel altijd weer terug gaan naar zijn begin stand.
Met de afstandsbediening kunt u ook de LED verlichting instellen. U kunt kiezen uit verschillende
kleuren (blauw, groen, rood of geel) en sterktes.
Ook kunt u met de afstandsbediening de onderrug ondersteuning en de stoelverwarming bedienen.

Op deze elektrische behandelstoel zit 2 garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie
vallen kan de klant aan Mega Beauty Shop® retourneren met een kopie van de factuur en in de
originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen
door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen
beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders
heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.
Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.
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