
Verdens første fullkropps
massasjestol som tilpasser
seg fasongen på kroppen din
-avslapping fra topp til tå-

INADA D1 er verdens første full kropps-

massasje stol som tilpasser seg kroppen

din med et høyteknologisk infrarød 

teknologi. D1 modellen scanner kroppen

din, og registrerer trykkpunkter og gir en

tilpasset full kroppsmassasje, fra topp til

tå. Den inkluderer revolusjonerende arm

og hånd massasje. Inada D1 er bokstavlig-

talt den ultimate luxus massasjestolen på

markedet.

Inada trippel funksjons arm massasje
Underarmen er plassen der noen av de viktigste shiatsu
meridianene er plassert, inkludert de som er koblet til pust
og sirkulasjons organer som lunger og hjerte. Disse 

luftputene føles som
menneskehender når de
griper armen i et fast
grep. Så tilføres trykk
underfra og løfterlangs
hvert shiatsupunkt før
armen blir massert med
en realistisk bevegelse
som imiterer 
menneskehender.

Justerbar fothviler
Ved å bruke sensorer i ankelområdet av stolen vil fot-
delen automatisk tilpasse seg din lengde.
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Fullbody Relief: Myker opp muskelgrupper som påvirker hele kroppen, hjelper og redu-
serer slapphetgjennom stimulering av akupressurpunkter. Anbefales når du er slapp og
trett.
Stiff Shoulders: Anbefales ved spenninger og stivhet rundt nakke og skuldrer.
Lower Back Tension: Anbefales ved smerter og stivhet i korsrygg
Legs and Hips Fatigue: Stimulerer akupressur-punktene og løser opp stivhet i legger, lår
og sete. 
Shiatsy: Rolig shiatsumassasje for hele kroppen. 
Morning: Oppkvikkende program som stimulerer blodsirkulasjonen 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.
Seat:Stimulerer setemuskulaturen direkte ved kombinasjon av vibrasjon og luftmassasje. 

Behandlingsprogram:
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Shiatsu for hele foten
Mens ankel luftputene
masserer det vanskelige
helområdet vil luftputer
over og under foten legge
trykk på hver tå. Shiatsu for
hele foten gir deg en
avslappende følelse og en
dyp og effektiv massasje.



Inada full kontakt funksjon passer på at alle deler av kroppen din
har direkte kontakt med stolen uavhengig av høyde, vekt og vinkel
på stolen. dette sikrer en ekte fullkroppsmassasje hver eneste gang. PPeerrssoonnlliiggee  iinnnnssttiilllliinnggeerr

Når du velger et program, bruk
Personal memory knappen for å
gjenkalle dine settinger på luft-
trykks intensitetet etc. 
Inada D1 kan lagre fire forskjellige
memorysettinger. 

BBGGMM  kknnaapppp
Du kan velge mellom bak-
grunnsmusikk og fuglesang
for å skape et avslappende
miljø for massasjen.

FFjjeerrnnkkoonnttrroollll  ssttaattiivv
Stativet justeres med stolen
slik at det er enkelt å
bekrefte massasjeproses-
sen med et blikk fra enhver
vinkel.

IINNAADDAA  ffuullllkkoonnttaakktt  aarrmmlleenn
Denne funksjonen tilpasser automatisk
armlenet til den mest avslappende 
posisjonen for den spesielle vinkelen på
stolen, basert på individuell menneskelig
kroppsstruktur.

LLeettttlleesseelliigg  ddiissppllaayy
Bruker fluoriserende lys 
indikator. Teksten beveger seg
sakte over skjermen slik at det er
lettlest selv i dunkel belysning.

IINNAADDAA  FFuullllkkoonnttaakktt  ffoottsskkaammmmeell
Den mest effektive måten å stimulere sirkulasjon i ben er å massere benene i hevet
posisjon, fordi dette gjør det lettere for venene å returnere blodet til hjertet. Du kan
bruke den automatiske fotskammelen til å heve benene til enhver posisjon, samtidig
som fullkontakt fotskammelen beholder full kontakt med føttene dine til enhver tid. På
denne måten kan du nyte den fulle effekten av en fotmassasje i enhver posisjon.

Navn og modell INADA D1

Spenning 120V

Strømforbruk 260W

Auto Timer Ca. 15 minutter (varierende)

Størrelse oppreist B76(86) cm x H117 cm x D132 cm

Størrelse utslått B76(86) cm x H81 cm x D203 cm

Vekt 104 kilo (stol 78 kg, fotskammel 22 kg, armmassasje 5 kg pr stk)

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

Materiale Ekte skinn og syntetisk skinn

Farger: Sort og kremfarget

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
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AAnnddrree  ffuunnkkssjjoonneerr
I manuell seleksjons
modus, miks og tilpass for-
skjellige massasjeteknikker
inkludert kneading, tapping
og shiatsu for å tilpasse en
massasje til dine behov.

SShhiiaattssuu  ffoottmmaattttee
Bruk denne matten for å
få en enda mer effektiv
massasje og stimulering
av føttene.

86 cm Inkl armenheter


