
Tekniska specifikationer 

Modell: 

Typ: 

Märkspänning: 

Sante Yasumi 

Massagefåtölj

220-240V~50Hz/60Hz 

150 W/h Strömförbrukning: 

Timer: 20 minuter 

CE  Class I Säkerhetsstruktur: 

Material: PU konstläder 
Stål 
Elektroniska komponenter 
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Monteringsanvisning Santé Yasumi



Montera armstödssidor

1. Koppla in fåtöljen med nätsladd och kontroll. Slå på strömbrytaren. 

2. Res upp massagefåtöljen genom att trycka på Pil upp         eller PÅ/AV-knappen

3. Ta ut kontaktsladdar och slangar under sätet (bild 1) och dra ur den till mitten av sätesramen.

4. Lägg armstödssidan ner och vinkla upp mot fåtöljen så att sladdar och slangar kan fästas. 

Stötta med knäet eller om någon håller emot. 

5. Förbered tyghöljet med karborrefästet och lägg under slangar och sladdar.

Fatta sedan motsvarande sladd och slang från armstödet och koppla ihop enligt anvisning nedan 

(bild 2, 3 och 4).

Bild 1 Bild 2 

Vik tyghöljet runt slangar och sladdar, fäst med kardborrebandet och stoppa in 

paketet med i sätesramen. Undvik att luftslangar viks. 

Bild 3 Bild 4 

1. Håll upp armstödssidan vid både fram- och baksidan och för det nära 

fästets nedre del på fåtöljen (bild 5). 

2. För in gränsaxeln på den nedre delen av armstödssidan i fåtöljens 

nedre fäste, lyft det sedan varsamt och för in den övre gränsaxeln i 

fåtöljens övre fäste (bild 6). 

Bild 5 Bild 6 

2

Bild 7 visar hur fästpunkterna på armstödssidan ska sitta i ramen på 
fåtöljen. Passa in haken på armstödssidan främre del i stålramen (bild 8). Tryck 
först armstödssidan nedåt. Tryck sedan framsidan uppåt så att haken passar in i 
stålramen. 

Bild 7 Bild 8 

Försäkra att armstödssidan sitter fast genom att skaka lite på  det (bild 9). 
Passa in armstödssidan infästningshål med metallröret. Fäst skruvarna (bild 10) 
med den medfölande insexnyckeln. Samma procedur gäller för båda sidorna. 

Bild 10 

1. Ställ benmassagen framför fåtöljen. Koppla ihop kontakt och luftslang.
2. Passa in den roterande plasthylsan/länken på den fasta axeln på 

massagefåtöljen. Observera att hålen ska passas in så att den R-formade 
sprinten kan sättas i (bild 1). 

3. Montera först benmassagens ena sida och säkra med sprinten. 
4. Lyft benmassagen uppåt och passa in den andra sidan på axeln. (bild 2). 

OBS!  Se till att benmassagen är säkrad med sprintarna och inte kan glida över 
axeln. Sprinten ska sättas i rakt ner i hålet så att den är parallell med axeln. Sprinten 
får inte hänga på sidan av axeln.

Bild 1 Bild 2 3 

Montera benmassagen
Bild 9



Tryck in R-sprinten på båda den andra sidan av benstödet (bild 3). 
Den färdigställda monteringen visas på bild 4. 

Figure 3 Figure 4 
Not 

När benstödet lyfts upp då fåtöljen används ska det inte utsättas för tryck 
ovanifrån, då det finns risk att fåtöljen tippar framåt och orsakar skada. 

För att undvika obehag vid sätesmuskeln, säkerställ att massagehänderna är i 
sätesposition innan fåtöljen beträdes. 

Figure 1 Figure 2 

6. Borttagning samt manuell användning av huvudkuddar och ryggdyna

Massagens intensitet vid nacke och axlar kan reduceras genom att använda 
huvudkuddarna (användning rekommenderas). Ryggdynan sitter fast i
ryggstödet genom ett blixtlås (1); huvudkuddarna sitter fast genom kardborre 
(2). 

Zipper 

( 1) (2)  
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7. Skydd av underlag
Användning av matta under massagefåtöljen rekommenderas, då känsliga 
golv kan skadas om den placeras direkt på underlaget. 

Varning: Rulla inte fåtöljen med hjulen på trägolv, grovt underlag eller i trånga 
utrymmen. Ta tag i benstödets och ryggstödets skyddshöljen för att lyfta fåtöljen; 
observera att två personer krävs för detta. Lyft inte fåtöljen i armstöden. 

8. Att flytta fåtöljen 
Dra ut alla sladdar INNAN du flyttar massagefåtöljen för att inte riskera att 
skada kablarna. 
Luta ryggstödet bakåt (med gravitationscentrum vid hjulen) och rulla fåtöljen 
framåt eller bakåt 
För slutligen försiktigt fåtöljen till normalläge. Massagefåtöljen ska endast rull 
as på släta och okönsliga underlag. 

Note: During movement you must turn off the power first and then unplug the 
power cord and the controller cord. 
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