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Spara denna bruksanvining
  Save these instructions
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Grattis till din massagefåtölj Santé Yasumi!

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din 
massagefåtölj och för att du ska kunna använda den på rätt 
sätt, är det viktigt att du noggrant läser igenom 
säkerhetsinstruktionen och bruksanvisningen innan du 
använder massagefåtöljen. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta vår 
kundtjänst på telefon 020-27 27 20 eller e-post 
info@santesweden.se
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Massage i Santé Yasumi är mycket behagligt, avslappnande och 
välgörande. För att din upplevelse ska bli så positiv som möjligt är 
det viktigt att du läser nedanstående säkerhetsinstruktion före 
användandet av massagefåtöljen.

OBS!

Rekommenderad användning är max 30 min/dag. Max 5 min.
på samma punkt vid manuell massage. Avbryt vid ev obehag med:

Låt massagefåtöljen resa dig
Reser du dig för hastigt efter massagen kan det orsaka yrsel.Känsliga 
personerkankänna svimningssymptom. Ligg kvar efter massagen och låt 
alltid massagefåtöljen ta dig tillbaka till startläge med .ON/OFF-knappen

Drick rikligt med vatten efter massagen! 
Massagen frigör slaggprodukter i musklerna som transporteras bort 
den naturliga vägen. Det är därför viktigt att dricka minst två stora 
glas vatten efter massagen.

Tänk på hygienen 
Tvätta eller sprita gärna händerna innan användning. 
Torka av massagefåtöljen efter att du har använt den.

Följande personer bör konsultera läkare före användning av massagefåtöljen:

•Personer med kända rygg– eller nackbesvär. Exempelvis diskbråck eller 
  whiplashskada.
•Personer med hjärtbesvär
•Personer med inopererad elektronisk utrustning exempelvis pacemaker
•Kvinnor som är gravida eller är under menstruation
•Personer med maligna tumörer
•Personer med onormal eller böjd ryggrad
•Personer som önskar använda massagefåtöljen på kroppsdel som tidigare  
 varit skadad eller fått medicinsk behandling.
•Personer med feber högre än 38 ºC
•Personer med svag benstomme (osteoporosis etc.)
•Personer med allvarliga cirkulationsproblem i benen.
•Personer som är ordinerade total vila

För rådgivning kontakta Santé Sweden AB på telefon 020-27 27 20 
                      eller maila info@santesweden.se

Snabbstarta ett automatiskt massageprogram

Sätt dig bekvämt tillrätta. Sitt så långt bak som möjligt.1

2 Tryck och luta dig tillbaka. Massagefåtöljen går till startläge och
startar skanning av din kroppslängd. 

När skanningen är klar hörs ett pipande ljud. Nu kan du vid behov 
finjustera position av nacke och axlar genom pilknapparna:

Ett massageprogram startar automtiskt inom 10 sekunder om ingen
justering görs.

3

Välj ett massageprogram på kontrollen. Om inget program väljs startas ett
 standardprogram automatiskt. 

4

Lägg in armarna i armstöden för att även få armmassage.5

VID MASSAGENS SLUT

Massagefåtöljen återgår då automatiskt till utgångsläget.
Låt massagefåtöljen resa dig.OBS! Kliv inte ur massagefåtöljen i nerfällt läge.

Mer information om 
massageprogrammen 
på nästa sida.
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Säkerhetsinstruktion
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Hastighet

Tryck för att ändra massageområde:

Justera hastigheten tre nivåer

Justera bredd tre nivåer

Styrning av massagerullarna

Kneading

Flap

Knead & Flap

Shiatsu

Tapping

Fast punkt på ryggen

Delområde på ryggen

Hela ryggen

Överkropp

Underkropp

Styr massagen upp / ner 
(fungerar endast vid Fast punkt och Delområde)

Justering av massage: Visas på skärm:

Hastighet och bredd

Justering av massage: Visas på skärm:

Hastighet

Justering av massage: Visas på skärm:

Hastighet och bredd

Justering av massage: Visas på skärm:

Hastighet och bredd

Justering av massage: Visas på skärm:

Visas på skärm:

Visas på skärm:

Visas på skärm:

Automatiska massageprogram

Djup massage på akupressurpunkter. 
Effektiv smärtlindring 
Visas på skärm: Auto F1 

Återhämtning och uppmjukning av 
muskulaturen 
Visas på skärm: Auto F2 

Demo: Går igenom alla massagefunktioner
under ca. 5 minuter 
Visas på skärm: Auto F0

Relax: Avslappning och ökad blodcirkulation
Visas på skärm: Auto F3

Fokus på överkroppen 
Auto F4Visas på skärm: 

Fokus på underkroppen 
 Auto F5Visas på skärm:

Snabbknappar

Panelen sitter på högra armstödet och har snabbknappar för grundläggande 
funktioner. Beskrivning av snabbknapparna:

Tryck för att stänga av eller sätta på fåtöljen
Tryck och hå ll inne för at t långsamt sä nka 
fåtöljen. Släpp knappen för at t avbryta. 

Tryck och håll inne för att långsamt resa 
fåtöljen upp. Släpp knappen för att avbryta.

Tryck en gång för att byta automatiskt 
massageprogramläge.

Tryck en gång för att fåtöljen ska sänkas till 
Zero Gravity läge. 

USB-laddare som kan ladda t.ex. en 
smarttelefon.

Manuell styrning av massagen
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Tre positioner. Helkropp, endast 
armar eller ben.

Position luftkuddemassage

Justerbar i tre nivåer.

Styrka & intensitet 
luftkuddemassage

Övriga justeringar du kan göra under ett automatiskt program eller vid 
manuella inställningar.

Sänker fåtöljen automatiskt i Zero Gravity 
3 förinställda nivåer.

Sänker / höjer ryggstödet.

Sänker / höjer benmassagen.

Negativa syrejoner frigörs för att 
rena luften närmast användaren. 
Håll knappen nere i tre sekunder 
för att slå av eller på.

Luftrenare

5

Visas på skärm:

Visas på skärm:

Värmeslinga i ryggdyna PÅ/AV.

Rullmassage för fotsulorna 
med tre hastigheter.

Visas på skärm:

Visas på skärm:

Visas på skärm:

Kontrollpanelen
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Massagefåtöljens delar och funktioner

Övriga justeringar
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Montera armstödssidor

Koppla in fåtöljen med nätsladd och kontroll. Slå på strömbrytaren. Res upp 
massagefåtöljen genom att trycka på Pil upp         eller PÅ/AV-knappen
Ta ut kontaktsladden och slangar under sätet (bild 1) och dra ur den till mitten av 
sätesramen. Lägg armstödssidan ner och vinkla upp mot fåtöljen så att sladdar 
och slangar kan fästas. Stötta med knät eller om någon håller emot.  Fatta sedan 
motsvarande sladd från armstödet. Koppla ihop sladdarna enligt anvisningarna 
på dem (bild 2).

Lägg tyghöljet med karborrefäste under slangar och salddar. 
Vik tyghöljet runt slangar och sladdar, fäst med kardborrebandet 
och stoppa in paketet med i sätesramen. Undvik att luftslangar viks (bild 4). 

Håll armstödssidan med händerna vid både fram- och baksidan och för 
det nära fästets nedre del på fåtöljen (bild 5). 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 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. 

Försäkra att armstödssidan sitter fast genom att skaka lite på det (bild 9). 
Passa in armstödssidan infästningshål med metallröret. 
Fäst stjärnskruvarna med skruvmejsle eller skruvdragare (bild 10). 
Samma procedur gäller för båda armsidorna. 

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

 Bild 1  Bild 2

 Bild 3  Bild 4

 Bild 5  Bild 6

 Bild 7  Bild 8

 Bild 9  Bild 10

 Bild 1  Bild 2

gränsaxel

fäste

Montera benmassgen
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Montera benmassagen

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

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. 

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). 

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. 

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. 
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 Bild 3  Bild 4

 Bild 1  Bild 2

Blixtlås Kardborreband

Placering och transport

Vid förflyttning av massagefåtöljen ska strömkabel och kabel till kontroll 
avlägsnas från massagefåtöljen. Dessa riskerar annars att.
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Garantivillkor och EU-deklaration

Leverantören/Återförsäljaren av den här Produkten lämnar en lagstadgad 
reklamationsrätt som gäller från och med leveransdatum. 
Reklamationsrätten gäller endast i Sverige och till privatpersoner enligt
Konsumentköplagen. 

För organisationer där Produkten är avsedd att användas för professionellt
bruk, såsom på arbetsplatser inom privat och offentlig sektor, offentliga 
miljöer mm. gäller andra garantivillkor. Kontakta Leverantören/Återförsäljaren
för information. 

Inköpsdatum respektive leveransdatum ska styrkas med inköpskvittot för att 
garantin ska gälla. Leverantören/Återförsäljaren kommer kostnadsfritt att
reparera eller ersätta de defekta delar på Produkt som registrerats i Sverige. 
Garantin gäller inte slitagedelar som exempelvis klädsel, dynor, kuddar och 
överdrag. 

Kunden ansvarar för att Produkten sänds till Leverantören/Återförsäljaren för
reparation. Efter reparation återsändes den reparerade Produkten till kunden. 
Förutsättning för kostnadsfri retursändning av reparerad Produkt är att detta 
måste ske före garantitidens utgång. Garantianspråket upphör att gälla om 
det fel som upptäckts har orsakats genom yttre påverkan eller som resultat 
av en reparation eller ändring som inte utförts av tillverkaren eller en 
auktoriserad återförsäljare/fackman. Leverantörens/Återförsäljarens garanti 
omfattar endast reparation, arbete eller byte av Produkten. Inom ramen för
denna garanti åtar sig tillverkaren eller Leverantören/Återförsäljaren inget 
ansvar därutöver och ansvarar inte för skador som orsakas av att 
bruksanvisningen inte beaktas och /eller genom att Produkten används på ett 
icke ändamålsenligt sätt. Om Leverantören/Återförsäljaren vid kontroll av 
Produkten konstaterar att garantianspråket avser en defekt som inte omfattas 
av garantin eller att garantitiden har gått ut, ska kostnaderna för inspektion 
och reparation betalas av kunden.

För utförlig information om garantiåtaganden hänvisas till våra webbplatser: 

Rättslig information: Allt innehåll i denna bruksanvisning är endast instruktion
och vägledning i handhavandet av Produkten och är inte på något sätt 
kopplade till påstående om användarens hälsa. Eventuella diagnoser och 
behandlingar av sjukdomar och andra fysiska åkommor kräver behandling av 
specialist, läkare, naturläkare, terapeut etc. Informationen här i är endast 
informativa och ska inte användas som ersättning för medicinsk behandling. 
Varje användare är skyldig, att noggrant läsa igenom säkerhetsinstruktionen 
och i förekommande fall samråda med specialist, läkare e.d. för att bestämma 
om användningarna är lämpliga i det specifika fallet. Varje användning eller 
behandling i Produkten sker på användarens egen risk. Vi tar avstånd från 
alla hälsopåståenden eller löften.

Motsvarar de europeiska direktiven EMC 2014/30/EU och LVD 2014/35/EU.

www.santesweden.se, www.massagefåtölj.se, www.massagestolhemma.se 

Säkerhetsklass

Measurements & dimensions:

Upprätt:

Nedsänkt:             

150 x 81 x 122 cm. 

179 x 81 x 92 cm.

Nettovikt:           96kg

Santé Sweden AB
Org.nr. 556646-7154 
Internet: www.santesweden.se 
E-post: info@santesweden.se
Telefon: 020-27 27 20

Copyright © Santé Sweden AB
Alla rättigheter förbehålles

Modell: Massagefåtölj Santé Yasumi

Märkspänning:           220-240V~50Hz/60Hz

Strömförbrukning:

Timer:

Märkning:

Material:

     150W/h

20minuter 

         Class I

CE

PU-konstläder,Stål,Elektroniska,komponenter.  

Tekniska specifikationer
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EU-försäkran om överensstämmelse
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Safety structure:       Ciass I

Measurements & Dimensions

Upright:               150 x 81 x 122 cm.

Reclined:             179x 81 x 92 cm.

Net weight:           96kg

Santé Sweden AB
VAT-no. SE56646715401
Internet: www.santesweden.se
E-mail: info@santesweden.se
Phone : +46 20 27 27 20
Copyright © Santé Sweden AB

Model:                         Massage Chair Santé Yasumi  

Rated voltage:           220-240V~50Hz/60Hz

Rated power input:   150W    

Rated time:               20Min

Standard:                   CE

Material:                     PU-leather,  PVC, PA, steel parts and electric &electron parts

Warranty Terms and EU Declaration of Conformity

Warranty Terms

The Supplier / Reseller of this Product submits a statutory right of complaint that 
applies from the date of delivery. The right of complaint applies to the consumer law 
and regulation in each country For organizations where the Product is intended for 
professional use, such as workplaces in the private and public sectors, public 
environments, etc. applies to other warranty terms. Contact the Supplier / Reseller 
for further information.

The purchase date and delivery date must be confirmed with the purchase receipt for 
the guarantee to apply. The Supplier / Reseller will repair or replace the defective parts 
of Product registered in Sweden free of charge. The warranty does not apply to wear 
parts such as upholstery, cushions, pillows and covers.

The Customer is responsible for the Product being shipped to the Supplier / Reseller 
for repair. After repair, the repaired Product is returned to the customer. A prerequisite 
for free return shipping of repaired Product is that this must be done before the end of 
the warranty period. The warranty claim will cease to apply if the defect discovered 
was caused by external influence or as a result of a repair or alteration not performed 
by the manufacturer or an authorized dealer / specialist. The Supplier's / Dealer's 
warranty covers only repair, work or replacement of the Product. Within the framework 
of this warranty, the manufacturer or the Supplier / Reseller assumes no responsibility 
whatsoever and is not responsible for any damage caused by failure to comply with the 
instruction manual and / or by using the Product in an inappropriate way. If, upon 
inspection of the Product, the Supplier / Reseller determines that the warranty claim 
relates to a defect not covered by the warranty or that the warranty period has expired, 
the cost of inspection and repair shall be paid by the customer. 

For detailed information on warranty obligations, please refer to official websites of 
the Supplier / Reseller.

Legal Information: All contents of this manual are for instruction and guidance only in 
the operation of the Product and are not in any way linked to claims of user health. 
Any diagnoses and treatments of illnesses and other physical ailments require 
treatment by a specialist, physician, naturalist, therapist etc. The information 
contained herein is for informational purposes only and should not be used as a 
substitute for medical treatment. Each user is obliged to carefully read the safety 
instructions and, where appropriate, consult a specialist, doctor or the like to 
determine if the uses are appropriate in the specific case. Every use or treatment in 
the Product is at the user's own risk. We renounce any health claims or promises.

EU Declaration of Conformity

Corresponds to European directives EMC 2014/30 / EU and LVD 2014/35 / EU.
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