100
Møt din personlige massør
Du må føle det
for å tro det!

Fotmassasje
selges separat

HUMAN TOUCH – vitenskapelig komfort
Rimelig og effektiv massasjestol med moderne design
Leveres i flere farger, med eller uten fotmassasje

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 I-JOY 100
Ottoman 2.0
Håndkontroll

Stolen kan enkelt kombineres
med Ottoman for å få legg og
fotmassasje.
Kjøpes separat.
Behandlingsprogram
Velg en av tre
behandlingsprogram

Manuelle teknikker
Velg mellom kneading,
percussion, rolling og
compression

Leveres i fem forskjellige farger

Tredimensjonal massasje

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

Posisjon
Styr rullene til
punkter på ryggen
der du ønsker
behandling

Fjernbar ryggpute gjør
massasjen mykere

Massasjelengde
Velg mellom hele
ryggen og deler av
ryggen.

Stopp
Strømtilførsel av. Hvis
du trykker på knappen
mens stolen masserer
vil massasjerullene
returnere til startposisjonen før strømmen
slås av.

Lett tilgjengelig hendel
som senker ryggen

I-JOY 100
220V
80W
Ca. 15 minutter (varierende)
B80 cm x H88 cm x D104 cm
B80 cm x H64cm x D119 cm
34 kilo
Ca. 115° – 150° (valgfri)
Mikrofiber
Sort,grå, blå, beige og rød

Fjernkontoll oppbevares
lett tilgjengelig

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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