
INADA MULTISTAR W.1 er verdens 

første massasjestol som synkroniserer

Massasje med lyd fra din DVD, TV, 

CD-spiller. Det gir din opplevelse av

musikk en helt ny dimensjon ved å 

synkronisere audiovisuell opplevelse

med dynamisk massasje.
Bevegelige armlener
INADA MULTISTAR W.1 har 
bevegelige armlener på 
begge sider. Med 
armlenene i oppreist 
posisjon kan du gli 
lett inn og ut av stolen 
fra begge sider. 

Multistar W1

Verdens første 
massasjestol 
som synkroniserer
musikk og lyd fra din
DVD, TV, CD-spiller
etc. med massasje
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Fullbody Relief: Myker opp muskelgrupper som påvirker
hele kroppen, hjelper på slapphet gjennom stimulering av
akupressurpunkter. Anbefales når du er slapp og trett.
Stiff Shoulders: Hjelper til å løse opp spenninger og
stivhet rundt nakke og skuldrer.
Neck Fokus: Hjelper til å løse opp spenninger og stivhet
rundt nakke.
Lower Back Tension: Anbefales ved smerter og stivhet i
korsrygg.
Seat: Stimulerer setemuskulaturen direkte ved kombi-
nasjon av vibrasjon og luftmassasje. 
Shiatsu: Rolig akupressurmassasje for hele kroppen. 
Morning: Oppkvikkende program som stimulerer blod-
sirkulasjonen og skaper energi fra topp til tå. 
Anbefales med det samme du står opp om morgenen.
Night Time: Avslappende og nedstressende program
som gjør deg klar for en god natts søvn. Anbefales rett
før du kryper til køys.

Behandlingsprogram:

Flat fotstøtte
Den første massasjestolen med helt utbrettbar 
fotstøtte. I hvileposisjon er fotstøtten flat og myk. 
Når massasjen starter blåser sidene seg opp rundt 
leggene og lager ”Flerpunkts  Akupressurmassasje”.

Fjernkontroll



Hodepute med høyttalere
Farge: Sort og kremfarget

Navn og modell Synchronizer SYN - 012A

Spenning 240V

Strømforbruk 15W

Auto Timer Ca. 15 minutter (varierende)

Størrelse B26 cm x H75 cm x D32 cm

Vekt 7 kilo

Tilbehør Audiokabel, minipluggkabel, synkroniseringskabel

Navn og modell INADA MULTISTAR W1

Spenning 240V

Strømforbruk 185W

Auto Timer Ca. 15 minutter (varierende)

Størrelse oppreist B87 cm x H116 cm x D99 cm

Størrelse utslått B87 cm x H66 cm x D165 cm

Vekt 75 kilo

Vinkel utslått Ca. 120° – 170° (valgfri)

Materiale Slitesterk syntetisk skinn

Farger: Sort og kremfarget

INADA MULTISTAR W.1 
Kan leveres med en synkroniseringspakke (W3),
inkludert en Amplifier Unit og en hodepute med 
høyttalere som kobler stolen sammen med ditt musikk-
anlegg. ”Tapping” i ryggen sammenfaller med de dype 
lydfrekvensene, vibrasjon i setet sammenfaller med de
høye lydfrekvensene, og vibrasjon for leggene sammenfaller
med middels frekvenser. Du kan justere bass og diskant-
høyden ved å bruke "UP" og "DOWN" knappene.
Programmet kan føle variasjoner i rytme,
melodi og volum, slik at du kan nyte like
mye variasjon i massasjen som du gjør i
din musikksamling. Du kan også justere 
følsomheten av synkroniseringen til 
massasjen. Programmet øker følelsene 
slik at du opplever massasjen som en
dyp mental avslapping.
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Dimensjoner

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. Tre års trygghetsgaranti til pro-
fesjonelt bruk. - Privatmarkedet 5 år i henhold til kjøpsloven. Farger kan variere fra produktarket.
Spesifikasjoner kan bli forandret uten varsel i henhold til produsentens produktutvikling. 

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 blod-
propp etc. Personer med langt fremskredet benskjørhet og
graviditet. Er du syk eller til behandling – spør din lege før
du tar massasje.

Importør: VELVÆRE-GROSSISTEN AS - Hillevågsveien 70, 4016 Stavanger, Norge - Telefon +47 51 82 83 00           www.inada.no

Leveres med eller uten
synkroniseringspakke!


