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A - 1 Poltrona Hidráulica Estética
B - 1 Almofada para cabeça
C - 2 Braços
D - Suporte para luminária*
E - Lupa LED*
* Itens opcionais

* Imagem meramente ilustrativa

A - 1 Poltrona Hidráulica Estética
B - 1 Almofada para cabeça
C - 2 Braços
D - Suporte para luminária*
E - Lupa LED*

POLTRONA HIDRÁULICA
PARA ESTÉTICA

Composto por:

Para ajustar o ângulo, desloque a alavanca para o ponto
desejado no trilho atrás do encosto/apoio das pernas.

A Poltrona Hidráulica para Estética possui giro de 360°. 
Para travar o movimento, basta levantar a alavanca 
como na imagem abaixo:

Retire a almofada na parte superior da poltrona para
melhor acomodação do paciente em posição de bruços.

Encaixe os Braços (C) nos orifícios indicados na imagem
abaixo. Repetindo o precedimento no lado esquerdo e 
direito da Poltrona (A). Para retirar, basta puxar as duas 
pontas do braço simutâneamente.

Caso o piso da sua clínica possua algum desnível, você
pode corrigí-lo rosqueando os pés da poltrona até que 
a mesma atinja a altura desejável.

Como ajustar o encosto e apoio das pernas

Como colocar/retirar os braços Orifício na remoção da almofada

Giro 360° com trava de movimento

Ajuste de níveis dos pés

Para limpar sua Poltrona Hidráulica Estética, utilize um 
pano umedecido com água ou álcool.

Limpeza e Conservação:



Poltrona Hidráulica Estética Branca

Poltrona Hidráulica Estética Preta

MANUAL DO USUÁRIO

Poltrona Hidráulica Estética

Qualquer dúvida quanto as informações do manual ou 
sobre o funcionamento do produto, entre em contato 

com o suporte técnico.

Tel: (11) 2227-2666
e-mail: estek@estek.com.br
www.estek.com.br Review de produtos

Suporte Técnico e Assistência Técnica

Especificações Técnicas

Altura: mínima 69 cm / máxima 82 cm
Largura: com braços 86 cm  / sem braços 63 cm
Comprimento: 181 cm
Esfofado: Courino
Suporta até: 200 Kg
Peso líquido: 70 Kg       
TTamanho da caixa: 75 x 91 x 116 cm

Termo de Garantia
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Pés com ajuste
de nível

Alavanca de ajuste
do apoio das pernas

Alavanca de ajuste
do encosto

Trava do giro 360°

Almofada removível

A ESTEK oferece garantia ao produto por um periodo de 12 (doze) meses com início a 
partir da data de emissão da nota fiscal. Compreende-se por garantia o reparo gratuito 
do equipamento que eventualmente apresentar defeito de fabricação dentro do prazo 
acima estipulado e que for entregue em nossa fábrica, que está localizada na cidade de 
São Paulo, devidamente acompanhado do termo de garantia preenchido pelo 
revendedor, no qual contempla o número de série do produto.

AA ESTEK se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de 
peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente 
comprovados, por nossa assistência técnica , como sendo de fabricação. Oferecemos 
assistência técnica somente na capital de São Paulo.

O que garantia não abrange:

EEste produto perderá sua garantia se sofrer choques ou quedas, ligados em uma 
voltagem não compatível ou quando sua utilização for diferente das instruções 
contidas no manual.
Despesas com substituição de peças que sofrem desgaste natural devido ao uso (estas 
serão de responsabilidade do consumidor);
PPeças ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de 
transporte, montagem ou utilização em desacordo com as orientações do manual, 
amassados, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol 
e chuva;
Serviços como: Montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem e alinhamento 
resultante de desgastes naturais de utilização / mau uso; 
Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo;
CCusto de transporte e remoção do produto para consertos;
Atendimento domiciliar;
Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela empresa.

Revendedor: 

CNPJ ou CPF: 

Inscr. ou RG.:

Comprador: 

CNPJ ou CPF: 

Inscr. ou RG.:

EEndereço:  

Nº

Assinatura do Revendedor

___/____/____


