
 
Monteringsinstruktion Massagefåtölj Santé Magic 4D 

Översatt bilaga till internationell instruktion. 

 

Bild 1. Öppna den stora kartongen och ta ur allt innehåll. 
Ta bort emballaget och ta ur massagefåtöljen. Sortera alla tillbehör och lägg dom åt sidan. 

Bild 2. Justera positionen på massagefåtöljen 
Koppla in strömförsörjningen och sätt på strömbrytaren till 1. Massagefåtöljen kommer att resa 
sig upp till utgångsläge. Koppla sedan ur strömförsörjningen igen. 

Bild 3. Öppna den minsta kartongen med benmassagen. 
Ta ut benmassagen och avlägsna sprint och bult från fästet och lägg dom åt sidan. 

Bild 4. Ta bort sprintar och bultar från massagefåtöljen. 
Dessa sitter i framkant. Lägg dem åt sidan. Klipp av buntbanden för att lösgöra länkarmen. 

Bild 5. Montera benmassagen 
Flytta benmassagen närmare massagefåtöljen. Sätt ihop länkarmen och benmassage med 
bulten. Lås fast bulten med sprinten.  
Bild 6. Anslut kablar och luftslang  
Anslut båda benmassagens kabelkontakter med massagefåtöljen Anslut sedan luftslangen.  
OBS! Var noga med att skruva fast locken till kabelkontakterna ordentligt samt att 
hakarna på munstycket på luftslangen fäster i massagefåtöljens anslutning. 

Bild 7. Montera benmassagen med massagefåtöljen 
Ta fram bultar och sprintar. Flytta benmassagen närmare massagefåtöljen. Lyft upp en sida i 
taget för att passa in hålen på lederna. Vänd bulten med den platta sidan uppåt och för in den i 
hålet. Lås fast bulten med sprinten. 

Bild 8. Montera sidorna.  
Öppna den mellanstora kartongen med massagefåtöljens sidor. 
Ta ut sidorna och lägg på ett mjukt underlag för att undvika repor.  
Dra försiktigt isär täcksidan genom att ta tag i handtaget i underkant. 

Bild 9. Sätt fast den högra sidan 
Klipp buntband för att lösgöra luftslangen. Fäst först fyra st  (4) dubbelgängade skruvar på 
ramen. Lägg undan den femte skruven.  

Bild 10. Montera högersida 
Flytta den högra sidobrädan närmare massagefåtöljens.  
För in luftslangen och kabelkontakt igenom hålet på sidan.  
Passa in skruvarna du fäste i hålen med sidan och häng först på den.  
Passa in den femte skruven uppe till vänster.  
Ta sedan bort en skruv i taget och lägg på en bricka och fäst tillbaka den igen.  
Dra åt skruvarna i omgångar lite i taget så att sidan monteras på jämnt med den medföljande 
insexnyckeln. 

Bild 11. Anslut den högra sidan 
Anslut kabelkontakt och femvägs-luftslangen. Anslut sedan envägs-luftslangen. 



Bild 12. Montera vänstra sidan 
Upprepa steg 9,10,11 för att för att fästa den vänstra sidobrädan på massagestolen. Notera att 
den vänstra sidobrädan bara har en envägs luftslang.  
Tips. Sätt först fast hållaren till kontrollen innan du monterar sidan. Se bild 16.  
Lättare att skruva fast den än när sidan den sitter fast på massagefåtöljen  

Bild 13. Montera dekorlisten 
Passa in den vid sidan och med skruvhålen. Fäst med sex svarta stjärnskruvar.  
Tips: Börja med att fästa den mittersta och sätt på övriga löst föst. Dra sedan åt dem försiktigt i 
omgångar till listen sitter fast 

Bild 14 Fäst dekorsidorna 
Det finns två inpassare på den monterade sidan och två inpassare på dekorsidan.  
Passa in dekorsidan till sidan på massagefåtöljen samt passa in snäppfästena med varandra.  
Tryck ihop fästena med varandra. Börja i nederkant och gå runt hela sidan för att fästa ihop 
dem. ”Banka” försiktigt med handflatan på dekorsidan på de sista fästena tills alla snäppfästen 
är sammanfogade. 

Bild 15. Fäst övre dekorsida och övre dekorlist 
Dessa fästs också med snäppfogar.  
Fäst dekorsidorna först, sedan dekorlisten på överst. 

Bild 16. Fäst touchkontrollhållaren  
Ta först bort skruven och fäst sedan fjärrkontrollshållaren på armstödet. Fäst den med 
skruvmuttern. Fäst sedan pekplattan på hållaren.  
Tips: Montera gärna denna innan du monterar vänster sida. Se bild 12. 

Bild 17. Montera ryggsdynan  
Fäst med dragkedjan ovanpå ryggstödet. Fäst sedan ryggstödsdynans resårband på 
ryggstödet. 

Bild 18. Montera sittdynan 
Fäst de tre dragkedjorna för att fixera sittdynan på massagefåtöljen. 
Fäst sedan dragkedjan mellan sittdynan och benmassagen. 

Bild 19. Anslut strömförsörjning 
Slå på strömbrytaren. Massagefåtöljen är nu klar för användning. 

 

För support ring 020-27 27 20 eller maila till info@santesweden.se 


