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Bruksanvisning

  Massagefåtölj
 Santé Hoshi 3D 

Spara denna bruksanvining
  Save these instructions
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Montering av massagefåtöljens sidostycken

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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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.

OBS!

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

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 till info@santesweden.se

Justera axelmassagen
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Säkerhetsinstruktion

SE

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

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

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.

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.



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

Tryck2

Tryck        för automatisk nedsänkning. Det finns två 
förinställda lägen. Tredje tryck återgår till utgångsläget.

3

Välj önskat massageprogram. Se sida 3. 4

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.

5

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

6

VID MASSAGENS SLUT

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

På displayen

På displayen

På displayen

På displayen

På displayen

På displayen

På displayen

På displayen

Programmet går igenom alla massagefunktioner under ca. 
5 minuter.

Intensiv och djupgående helkroppsmassage för lindring av
 ömma muskler.

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

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

Uppiggande massageprogram för snabb återhämtning.

Milt massageprogram för uppmjukning av muskulaturen I 
hela kroppen.

Lugnande massageprogram för avslappning.

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.

Automatiska massageprogram
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Övriga justeringar
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Manuell styrning av massagen
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Övriga justeringar du kan göra under ett automatiskt program eller vid 
manuella inställningar.

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

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

3D-massage = reglering av styrkan I ryggmassagen

Höjer styrkan/intensiteten 
på ryggmassagen.

Sänker styrkan/intensiteten 
på ryggmassagen.

På displayen

Regleringsknappar för rygg- och benmassage

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.

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

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.

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

Gripmassage för nacke och axlar.

Knådmassage.

Tapping =  Rytmisk handkantsmassage. 
2 lägen.

Kombination knådmassage och tapping.

Punktmassage/Fingertrycksmassage. 
2 lägen.

Reglerar styrka/intesitet i ryggen. 
8 nivåer.

Reglerar hastigheten och frekvensen 
I massagen.

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

Knapp för rullmassage för fotsulor. 
3 hastigheter samt AV/PÅ.
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Manuell styrning av massagen

Stretch- och Rullmassge för ryggen. För 
att ändra område tryck flera gånger enligt 
nedan:

Punktmassage. 
Välj massagefunktion på sida 6

Massage på ett mindre område

Hela ryggen

Övre del av ryggen 

Ländryggen

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

FUNKTIONER FÖR LUFTKUDDEMASSAGE

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

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.

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

Styr massagefåtöljen med app

Börja med att ladda ner och öppna appen Future Class 
(iRest).

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

För att byta språk klicka på Settings 
längst ner i höger hörn. Finns för tillfället 
endast i Engelsk eller Kinesisk version.

Tryck sedan på ”A”

Välj sedan ”English”

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!
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Montering av massagefåtöljens sidostycken

Börja med att föra upp massagefåtöljen i 
helt upprätt läge genom att trycka på föl-
jande 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.

Montering av massagefåtöljens sidostycken



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 

EU-försäkran om överensstämmelse

Säkerhetsklass          Class I

Mått & dimensioner

Upprätt:                

Nedsänkt:            80  cm.

Vikt:                      138 kg

 x 92 x 220

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 Hoshi 3D 

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

Strömförbrukning:     150 W/h

Timer:                          20 minuter 

Märkning:                    CE

Material:                      PU-konstläder, Stål, Elektroniska, komponenter.  

Tekniska specifikationer

80 x 127 x 142 cm.
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