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Grattis till din massagefåtölj Santé Hoshi 3D
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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Justera axelmassagen

Säkerhetsinstruktion

OBS!
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Massage i Santé Hoshi 3D 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.

Innan du sätter dig i massagefåtöljen är det viktigt att du justerar bredden på
klaffarna för axelmassagen.
Pressa dig aldrig in emellan klaffarna. Dom riskerar då att brytas
1.Nollställ axelklaffarna

Rekommenderad användning är max 30 min/dag. Max 5 min.

Börja med att trycka in axelklaffarna på båda
sidor så långt det går och släpp sedan.
Klaffarna kommer då att återgå till maxbredd.

på samma punkt vid manuell massage. Avbryt vid ev obehag med:

Låt alltid massagefåtöljen resa upp din kropp
Reser du dig för hastigt efter massagen kan det orsaka yrsel. Känsliga
personer kan känna svimningssymptom. För att återgå till sittläge
tryck på PÅ/AV-knappen 2 gånger.

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.

2. Sätt dig I massagefåtöljen
Sätt dig sedan i massagefåtöljen. Ett lagom
avstånd från axlarna till klaffarna är om dina
axlar snuddar vid luftkuddarna. Om de gör det
så behövs ingen justering.

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 ma ssagefåtöljen:
• 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

3. Justera klaffarna
Om dina axlar är en bit från klaffarna så
kan du justera genom att dra klaffarna inåt.
Det ﬁnns två lägen. Vi varje läge hörs ett klick.
Skulle du råka justera klaffarna så att de ligger
för nära dina axlar så lutar du dig framåt och
upprepar punkt 1.
OBS! Försök ALDRIG att pressa klaffarna
utåt med våld. De riskerar då att gå sönder.

För rådgivning kontakta Santé Sweden AB på telefon 020-27 27 20
eller maila till info@santesweden.se
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Automat isk a mas sa gep rogram

Automat isk a mas sa gep rogram
1

Sätt dig bekvämt tillrätta. Sitt så långt bak som möjligt

2

Tryck

3

Tryck
för automatisk nedsänkning. Det ﬁnns två
förinställda lägen. Tredje tryck återgår till utgångsläget.
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Välj önskat massageprogram. Se sida 3.

Programmet går igenom alla massagefunktioner under ca.
5 minuter.
Milt massageprogram för uppmjukning av muskulaturen I
hela kroppen.
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Massagefåtöljen skannar in kroppslängden och anpassar
sig automatiskt. Finjustera vid behov med UPP- eller
NED-pilar. Sträck ut benen till önskad längd genom att
pressa benen framåt I benmassagen.

Massagen startar. Lägg in armarna I
armstöden för att även få armmassage.

Uppiggande massageprogram för snabb återhämtning.

På displayen

På displayen

På displayen

Intensiv och djupgående helkroppsmassage för lindring av
ömma muskler.

På displayen

Avslappnande helkroppsmassage med enbart luftkuddar.
Masserar Ländrygg, Säte, Armar och Ben samtidigt.

På displayen

Återhämtande Stretchprogram. Luftkuddar i benmassagen
fixerar vader och benpartiet sänks och höjs. Sträcker och
tänjer ländryggs, ben- och bäckenmuskulaturen.

På displayen

På displayen
Lugnande massageprogram för avslappning.

VID MASSAGENS SLUT
Tryck (två gånger)
Massagefåtöljen återgår automatiskt till utgångsläget.
Låt massagefåtöljen resa dig. OBS! Kliv inte ur massagefåtöljen i nerfällt läge.

3

På displayen
Luftrenare aktiverar negativa syrejoner skapar bättre luft
närmast dig under massagen. Tryck för att starta.
Tryck 2 ggr för halv effekt. Tryck igen för att stänga av.
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Övriga justeringar

Manuell styrning av massagen
Massagen kan styras manuellt genom att först välja ett AUTO-program. Välj
program och öppna locket på handkontrollen.

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

Gripmassage för nacke och axlar.

PÅ/AV värmeslinga i ryggdynan. Värmen
når sin temperatur efter ca. 3 minuter.

Knådmassage.

Tidknapp – Tryck för att öka eller minska
tiden. Varje tryck = 5 minuter. Förinställd
tid 20 min. Maxtid 40 min.

Tapping = Rytmisk handkantsmassage.
2 lägen.

3D-massage = reglering av styrkan I ryggmassagen

Kombination knådmassage och tapping.

Höjer styrkan/intensiteten
på ryggmassagen.
Punktmassage/Fingertrycksmassage.
2 lägen.

På displayen

Sänker styrkan/intensiteten
på ryggmassagen.

Reglerar styrka/intesitet i ryggen.
8 nivåer.

Regleringsknappar för rygg- och benmassage
Reglerar hastigheten och frekvensen
I massagen.

Reser upp ryggstödet. Tryck för att starta,
tryck igen för att stoppa i önskad position.
Sänk ner ryggstödet. Tryck för att starta,
tryck igen för att stoppa i önskad position.

Reglerar bredden på massagehuvudena.
5 lägen. OBS! Endast vid TAP och
BACK STRETCH.

Höjer upp benmassagen. Tryck för att starta,
tryck igen för att stoppa i önskad position.

Knapp för rullmassage för fotsulor.
3 hastigheter samt AV/PÅ.

Sänker ner benmassagen.Tryck för att starta,
tryck igen för att stoppa i önskad position.
Finjusterar massagehuvudena uppåt vid
axlarna.
Finjusterar massagehuvudena neråt vid
axlarna.
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Styr massagefåtöljen med app

Manuell styrning av massagen

Börja med att ladda ner och öppna appen Future Class
(iRest).
Stretch- och Rullmassge för ryggen. För
att ändra område tryck flera gånger enligt
nedan:

Appen finns i App Store, Google Play Butik m.fl.

Punktmassage.
Välj massagefunktion på sida 6
Massage på ett mindre område
Hela ryggen
Övre del av ryggen
För att byta språk klicka på Settings
längst ner i höger hörn. Finns för tillfället
endast i Engelsk eller Kinesisk version.

Ländryggen
Reglera massagen upp och ned
(endast under H0 eller H4)

FUNKTIONER FÖR LUFTKUDDEMASSAGE

Masserar säte, vader, ben och fötter.
Totalt 3 lägen.

Tryck sedan på ”A”

Reglerar trycket i luftkuddar. 3 nivåer.
Läs av nivå I display.

Masserar och fixerar vader. Benmassagen
sänks för att sträcka ut underbenet och
lindra artossmärtor I knän.

Välj sedan ”English”

Reglerar styrkan och trycket i armmassage
och axelmassage. 3 nivåer.
Läs av nivå I display.

1.Aktivera Bluetooth på din smartphone/surfplatta och anslut
till ”Fihonest-XXXX”.
2.Öppna Appen och aktivera programmet med denna knapp.
3.Nu är du redo att köra igång!

7

8

SE

Montering av massagefåtöljens sidostycken
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Montering av massagefåtöljens sidostycken

Börja med att föra upp massagefåtöljen i
helt upprätt läge genom att trycka på följande knapp på fjärrkontrollen:

På insidan av sidorna sitter en luftslang
samt en vit och en svartkontakt som skall
kopplas ihop med motsvarande på fåtöljen.
Lägg sidan på golvet bredvid
massagefåtöljen.Lyft upp nederkanten för
att lättare kunna koppla ihop kontakter och
slangar.Håll emot och koppla ihop. Fukta
munstycket något för att lättare dra slangen
över munstycket

De svarta hakarna (röda pilar) som sitter på
sidornas insidor ska hakas på den svarta
ramen/ställningen (bild till vänster).
När sidan är fasthakad korrekt så ska de två
hålen på den svarta ramen/ställningen ligga
i linje med hålen på sidan (blå pilar). Hålen
sitter lite tajt till mellan sidopanelen och
sittdynan. Lys gärna med ficklampa eller
mobiltelefonen för att se exakt var hålen är.
Skruvar, brickor och insexnyckel finns i
den medföljande kartongen.

Skruva åt med den medföljande insexnyckeln.
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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.

Tekniska specifikationer
Modell:

Massagefåtölj Santé Hoshi 3D

Märkspänning:

220-240V~50Hz/60Hz

Strömförbrukning:

150 W/h

Timer:

20 minuter

Säkerhetsklass

Class I

Märkning:

CE

Material:

PU-konstläder, Stål, Elektroniska, komponenter.

Mått & dimensioner
Upprätt:

80 x 127 x 142 cm.

Nedsänkt:

80 x 92 x 220 cm.

Vikt:

138 kg

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

För utförlig information om garantiåtaganden hänvisas till våra webbplatser:
www.santesweden.se, www.massagefåtölj.se, www.massagestolhemma.se
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.

EU-försäkran om överensstämmelse
Motsvarar de europeiska direktiven EMC 2014/30/EU och LVD 2014/35/EU.
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Congratulations on your massage chair Santé Hoshi 3D
In order to get the most out of your massage chair and to be able to use it correctly, it is
important that you carefully read the safety instructions and operating instructions
before using the massage chair..
If you have any questions, you are welcome to contact our customer service on
telephone 020-27 27 20 or e-mail info@santesweden.se

Table of contents
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Adjust the shoulder massage........................
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Quickly start an automatic massage program
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Adjust the shoulder massage

Safety instructions
NOTE!

SE

Massage in Santé Hoshi 3D is very pleasant, relaxing and beneficial. In
order for your experience to be as positive as possible, it is important
that you read the safety instructions below before using the massage
chair.

Before you sit in the massage chair, it is important that you adjust the width of the
flaps for the shoulder massage.
Never squeeze in between the flaps. They then risk being broken
1.Reset the shoulder flaps

Recommended use is a maximum of 30 min / day. Max 5 min. at the

Start by pushing in the shoulder flaps on both
sides as far as possible and then release. The
flaps will then return to the maximum width.

same point during manual massage. Cancel in case of any discomfort
with:

Always let the massage chair raise your body
If you get up too fast after the massage, it can cause dizziness. Sensitive
people may feel fainting symptoms. To return to sitting position, press the
ON / OFF button twice.
Drink plenty of water after the massage!
The massage releases slag products into the muscles that are
transported away the natural way. It is therefore important to drink at
least two large glasses of water after the massage.

2. Sit in the massage chair
Then sit in the massage chair. A reasonable
distance from the shoulders to the flaps is if your
shoulders touch the airbags. If they do, no
adjustment is needed.

Think about hygiene
Wash or spray your hands before use. Wipe the massage
chair after using it.

Följande personer bör konsultera läkare före användning av massagefåtöljen:
• People with known back or neck problems. For example, herniated disc or
whiplash injury.
• People with heart problems
• People with implanted electronic equipment such as pacemakers
• Women who are pregnant or menstruating
• People with malignant tumors
• People with abnormal or bent spine
• People who wish to use the massage chair on a body part that has previously
been injured or received medical treatment.
• People with a fever higher than 38 ºC
• People with weak bone structure (osteoporosis etc.)
• People with severe circulatory problems in the legs.

3. Adjust the flaps
If your shoulders are a bit away from the flaps then
so be it
you can adjust by pulling the flaps inwards. There
are two modes. In each mode a click is heard.
Should you happen to adjust the flaps so that they
are too close to your shoulders, you lean forward
and repeat point 1.

• People who are, is prescribed total rest

NOTE! NEVER try to force the flaps outwards by
force. They then risk breaking.

eller maila till info@santesweden.se
For advice, contact Santé Sweden AB on telephone 020-27 27 20
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Automatic massage programs

Automatic massage programs
1

Sit comfortably. Sit as far back as possible

2

Press

3

Press
For automatic immersion. There are two preset
modes. Third press returns to the initial position.

4
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Select the desired massage program. See page 3.

The program goes through all massage functions for approx. 5
minutes.
Mild massage program for softening the muscles throughout
the body.

5

6

The massage chair scans in the body length and adapts
automatically. Fine-tune if necessary with UP or DOWN
arrows. Extend the legs to the desired length by pressing the
legs forward in the leg massage.

The massage starts. Put your arms in the
armrests to also get arm massage.

Invigorating massage program for quick recovery.

On the display

On the display

On the display

Intensive and deep full body massage for relief of sore muscles.

On the display

Relaxing full body massage with airbags only. Massage
Lumbar, Seat, Arms and Legs at the same time.

On the display

Recovery Stretch Program. Air cushions in the leg massage fix
the calves and the leg area is lowered and raised. Stretches
and stretches the lumbar, leg and pelvic muscles.

On the display

Soothing massage program for relaxation.

On the display

AT THE END OF THE MASSAGE
Press (twice)
The massage chair automatically returns to the starting
position. Let the massage chair raise you. NOTE! Do not step out of the massage
chair in the lowered position.

3

On the display
Air purifiers activate negative oxygen ions creating better air
closest to you during the massage. Press to start. Press 2
times for half power. Press again to switch off.

4
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Other adjustments

Manual control of the massage
The massage can be controlled manually by first selecting an AUTO program.
Select the program and open the lid on the controller.

Other adjustments you can make during an automatic program or with
manual settings.

Grip massage for neck and shoulders.

ON / OFF heating loop in the back cushion.
The heat reaches its temperature after
approx. 3 minutes.

Kneading massage.

Tapping = Rhythmic hand edge massage.
2 modes.

Time button - Press to increase or decrease
the time. Each press = 5 minutes. Preset
time 20 min. Maximum time 40 min.

Combination of kneading massage and tapping.

3D massage = regulation of the strength of the back massage

Increases the strength /
intensity of the back massage.

Point massage / Fingerprint massage. 2
modes.

På displayen

Decreases the strength /
intensity of the back massage.

Regulates strength / intensity in the
back. 8 levels.

Adjustment buttons for back and leg massage
Regulates the speed and frequency of
the massage.

Raises the backrest. Press to start, press again
to stop in the desired position.
Lower the backrest. Press to start, press again to
stop in the desired position.

Regulates the width of the massage heads.
5 modes. NOTE! Only for TAP and BACK
STRETCH.

Raises the leg massage. Press to start,
press again to stop in the desired position.

Roller massage button for soles of
the feet. 3 speeds and ON / OFF.

Lowers the leg massage. Press to start, press
again to stop in the desired position.
Fine-tunes the massage heads upwards at
the shoulders.
Fine-tunes the massage heads down at the
shoulders.
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Control the massage chair with the app

Manual control of the massage

Start by downloading and opening the Future Class (iRest)
app.
Stretch and roll massage for the back. To
change the area, press several times as
follows:

The app is available in the App Store, Google Play Store
and others.

Point massage.
Select massage function on page 6
Massage in a small area
The whole back
Upper back

To change the language, click on Settings
in the bottom right corner. Currently
available in English or Chinese version only.

Lumbar spine
Adjust the massage up and down
(only under H0 or H4)
AIR CUSHION MASSAGE FUNCTIONS
Massages seat, calves, legs and feet. A
total of 3 modes.

Then press "A"

Regulates the pressure in airbags. 3
levels. Read level I display.
Massages and fixes calves. The leg massage
is lowered to stretch the lower leg and relieve
arthritic pain in the knees.

Then select "English"

Regulates the strength and pressure in arm
massage and shoulder massage. 3 levels.
Read level I display.

1.Activate Bluetooth on your smartphone / tablet and connect to
"Fihonest-XXXX".
Open the App and activate the program with this button.
2. Now you are ready to go!
7
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Assembly of the massage chair's side pieces
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Assembly of the massage chair's side pieces

Start by raising the massage chair in a
completely upright position by pressing the
following button on the remote control:

On the inside of the sides is an air hose as well
as a white and a black contact that must be
connected to the corresponding one on the
armchair. Lay the side on the floor next to the
massage chair. Lift up the bottom edge to make
it easier to connect contacts and hoses. Hold
and connect. Moisten the nozzle slightly to
make it easier to pull the hose over the nozzle

The black hooks (red arrows) on the inside of the
sides must be hooked on the black frame / stand
(picture on the left).
When the side is hooked correctly, the two holes
on the black frame / scaffold should be in line with
the holes on the side (blue arrows). The holes are
a little tight between the side panel and the seat
cushion. Feel free to light with a flashlight or
mobile phone to see exactly where the holes are.
Screws, washers and Allen key are in
the box provided.

Tighten with the supplied Allen key.
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Warranty conditions and EU declaration
The Supplier / Reseller of this Product leaves a statutory right of complaint that
applies from the date of delivery. The right of complaint only applies in Sweden and
to private individuals according to the Consumer Purchase Act.
For organizations where the Product is intended to be used for professional use, such
as in workplaces in the private and public sector, public environments etc. applies to
other warranty conditions. Contact the Supplier / Reseller for information.
The date of purchase and delivery date must be substantiated with the purchase
receipt for the guarantee to apply. The Supplier / Reseller will repair or replace the
defective parts on the Product registered in Sweden free of charge. The guarantee
does not apply to wearing parts such as upholstery, cushions, pillows and covers.
The Customer is responsible for the Product being sent to the Supplier / Reseller for
repair. After repair, the repaired Product is returned to the customer. A prerequisite
for free return shipment of repaired Product is that this must take place before the
end of the warranty period. The warranty claim ceases to apply if the defect
discovered has been caused by external influences or as a result of a repair or
modification not performed by the manufacturer or an authorized dealer /
professional. The Supplier's / Reseller's warranty only covers repair, work or
replacement of the Product. Within the framework of this warranty, the manufacturer
or the Supplier / Retailer assumes no additional liability and is not liable for damage
caused by non-observance of the operating instructions and / or by the Product being
used in an inappropriate manner. If the Supplier / Reseller during inspection of the
Product finds that the warranty claim refers to a defect that is not covered by the
warranty or that the warranty period has expired, the costs for inspection and repair
shall be paid by the customer.
For detailed information on warranty commitments, please refer to our websites:
www.santesweden.se, www.massagestolar.se, www.massageprodukter.se

Technical specifications
Model:

Massagefåtölj Santé Hoshi 3D

Rated voltage:

220-240V~50Hz/60Hz

Power consumption:

150 W/h

Timer:

20 minutes

Safety class

Class I

Marking:

CE
PU Leather, Steel, Electronic, components.

Material:

Dimensions
Upright:

80 x 127 x 142 cm.

Sunken:

80 x 92 x 220 cm.

Weight:

138 kg

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 All
rights reserved

Legal information: All contents in this manual are only instructions and guidance in
the handling of the Product and are not in any way linked to claims about the user's
health. Any diagnoses and treatments of diseases and other physical ailments require
treatment by a specialist, doctor, naturopath, therapist, etc. The information 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, if
necessary, consult a specialist, doctor, etc. to determine if the uses are appropriate in
the specific case. Each use or treatment in the Product is at the user's own risk. We
dissociate ourselves from any health claims or promises.

EU Declaration of Conformity
Corresponds to the European directives EMC 2014/30 / EU and LVD 2014/35 / EU.
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