125
Møt din personlige massør
Du må føle det
for å tro det!

Stretching – NYHET

HUMAN TOUCH – vitenskapelig komfort

Ryggen strekkes forsiktig ut ved at fothvileren holder
fast rundt leggene mens stolryggen legger seg ned.
Gjentas flere ganger i et massasjeprogram som også
masserer forsiktig nedre del av ryggen.

Forskere og ingeniører har i lang tid analysert
behandling som utføres av massører, kiropraktorer, og fysioterapeuter, og overført lærdommen
til den sofistikerte Human Touch Teknologien.
Mekanisk massasje som føles utrolig menneskelig.
Designere sørger for at stolene leveres med
materialer, farger, og brukervennlighet som
gjør at de passer både til stua og kontoret.

Human Touch Teknologi
Etterligner håndbevegelsen
til profesjonelle terapeuter.
Percussion

Kneading

Compression

Rolling
Designet for å følge ryggens
naturlige kurve. Beveger seg
tredimensjonalt med fire
ulike teknikker.

Massasjen beveger seg tredimensjonalt med fire ulike teknikker

Anbefales og markedsføres i USA gjennom
American College of Chiropractic Ortopedists

Den kompakte, oversiktelige håndkontrollen gjør
det enkelt å betjene HUMAN TOUCH 125

Håndkontroll
Display
Viser strømtilkobling
og teller ned tiden
som er igjen av
programmet
Stretch
Stolen tar automatisk
over kontrollen for å
gi deg avslappende
ryggstrekking

Restore
Stopper massasjen
og retter opp stolen
automatisk

Skulderhøyde
Stiller om nødvendig
øvre startposisjon
Behandlingsprogram
Velg et av tre
ferdigprogrammerte
behandlingsprogram

Tillpasset massasje
Velg en av fire massasjeteknikker og velg hvor du
vil bli massert

Stoljustering
Velg posisjonen du
ønsker stolen skal ha
under behandlingen

Roterende fot og leggmassasje med flere hastigheter
Stolen har roterende fothviler som kan brukes for å gi en kraftfull
massasje for legger eller føtter. Den kan også roteres med
flatsiden øverst slik at den kan brukes som en vanlig fothviler.
Leveres i tre forskjellige farger

Navn og modell
Spenning
Strømforbruk
Auto Timer
Størrelse oppreist
Størrelse utslått
Vekt
Vinkel utslått
Materiale
Farger:

Human Touch 125
220V
105W
Ca. 15 minutter (varierende)
B71 cm x H114 cm x D119 cm
B71 cm x H71 cm x D175 cm
76 kilo
Ca. 115° – 170° (valgfri)
Skinn/Slitesterk syntetisk skinn
Sort, rød og kremfarget

SIKKERHET
Les bruksanvisningen nøye før du tar stolen i bruk slik at
du sikrer deg trygg og riktig bruk.
Fothvileren er ikke beregnet til å klatre i eller sitte på.
Start gjerne med en lett manuell massasje (ikke program).
Føler du deg uvell i løpet av behandlingen – avslutt straks.
Følgende personer må ikke benytte massasjestolen:
Personer med alvorlige blodsirkulasjonsproblem som blodpropp etc. Personer med langt fremskredet benskjørhet og
graviditet. Er du syk eller til behandling – spør din lege før
du tar massasje.

Når du bruker stolen:
Et garantikort følger med hver stol ved levering. Les innholdet nøye. Behold kortet og kvitteringen for betalt
stol på et trygt sted. Du vil kunne trenge det ved reparasjoner i garantitiden. Ett års trygghetsgaranti til profesjonelt bruk. - Privatmarkedet 5 år i henhold til kjøpsloven. Farger kan variere fra produktarket.
Spesifikasjoner kan bli forandret uten varsel i henhold til produsentens produktutvikling.
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