Portugues
Parabéns pelo seu novo

Europe Magic Wand (EMW)
IMPORTANTE ANTES DE USAR
Por favor, leia estas instruções antes de utilizar a EMW. Você também pode encontrar as instruções on-line em
europemagicwand.com/user-guide

COMEÇAR

EVITE SOBREAQUECIMENTO

1. Ligue o seu Europe Magic Wand com a
tecla "+" continuamente por 2
segundos. (Protecção para crianças)

1. Verifique se o Europe Magic Wand vibra livremente e emite calor ie. não segurar a parte superior demasiado firmemente e não o
cubra com cobertores, travesseiros e afins.
2. Use-a somente durante o tempo máximo de execução de 25 min. e
use apenas os acessórios da Varinha Mágica Europa assim como
aqui especificado.
3. Se o disjuntor de superaquecimento der sinal permita que o
aparelho esfrie por pelo menos 5 minutos antes de nova utilização.

MASSAGE E USE
Massajar solta os grupos musculares, aliviar as tensões do corpo e dá mais energia para lidar com um estilo de vida
agitado. Para muitas pessoas, a massagem também abre a porta para um mundo de bem-estar sexual que com frequência
contém mais do que jamais imaginou ser possível.
Como usar o Europe Magic Wand
1. Ligue a ficha à tomada e accione a tecla "+" continuamente durante 2 segundos (Protecção para crianças).
2. Ajuste a intensidade da massagem com "+" e "-".
3. Segure levemente no cabo e mova a cabeça vibratória de um lado para o outro na área que pretende massajada.
4. É recomendado que começe pela intensidade mais baixa e vá aumentando assim que sinta necessidade aprendendo
assim como tirar partido da sua Europe Magic Wand
Importante - Evite ferimentos
‣ Pessoas com problemas de circulação sanguínea ou sensação reduzida (ex. diabéticos) não devem usar Magic Wand
Europa sem consultar um médico.
‣ Nunca massagem na área que está ferida inflamada ou tiver uma erupção cutânea.
‣ Não massaje uma mesma área mais de 3 minutos, mude de ona com frequência.
‣ Pare imediatamente se sentir dor, formigueiro ou dormência.
‣ Se tiver dúvidas - consultar um médico antes do uso.
Limpeza
1. Retire a ficha da tomada.
2. Limpe com um pano húmido. NUNCA use água ou outros líquidos para limpar. (Leia as instruções de segurança)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Apenas ligar o EMW a 230 volts AC. Não o utilize para outros fins .
Desligue sempre após o uso.
O EMW nunca deve ser imerso em água ou outros líquidos.
Nunca use ou guarde próximo à água ou em condições húmidas, por exemplo, no banheiro, sauna ou perto de uma
piscina.
Sempre inspecione o aparelho, cabo e ficha procurando defeitos ou danos antes do uso. Se o cabo estiver danificado
é defeito e não deve ser usado..
EMW é para uso doméstico e não pode ser usado profissionalmente.

‣

‣

‣

EMW não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
ou falta de experiência ou conhecimento sobre o aparelho, a não ser que tenham sido instruídas no seu uso por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
Se o EMW for utilizado para outros fins a não ser o pretendido ou não for utilizado de acordo com este guia do
usuário, o usuário é totalmente responsável por quaisquer consequências. Qualquer dano ao aparelho ou a qualquer
outra coisa como conseqüência desse mau uso não é coberto pela garantia.
O EMW não pode ser usado se tiver molhado, não estiver funcionando corretamente ou tiver sido danificado.
Contacte o fabricante através do email emw@amokmarketing.com em caso de dúvida.

ELIMINAÇÃO
Aparelhos elétricos não podem ser eliminados como lixo doméstico. Devem ser submetidos a gestão
adequada dos resíduos e reciclagem de acordo com as leis do seu país. Obrigado por nos ajudar a cuidar do
meio ambiente

GARANTIA
Em caso de reclamação, leia sempre a garantia em europemagicwand.com/warranty. Lá encontra ajuda e orientação.
Como consumidor tem direito a uma garantia ao abrigo da legislação aplicável ao país em que os bens são adquiridos.
Em todos os países da UE a garantia é válida por 24 meses a partir de recebimento da mercadoria, desde que você
informer o vendedor sobre o problema dentro de 2 meses após a descoberta.
A garantia exige documentação na forma de uma prova de compra válida. O aparelho deve ser devolvido onde ele foi
comprado.
Limites da garantia
‣ A garantia será anulada se qualquer serviço, reparos e modificações forem feitas para ao EMW . Ou se este for usado
comercialmente.
‣ Danos causados !!por mau uso, intencional ou não, acidentes, falta de cuidado e manutenção não é coberta. Também
se causou danos por incorrecta instalação eléctrica, tensão ou voltagem.
‣ Danos durante o transporte bem como os custos de transporte não são cobertos.
‣ Apenas as unidades adquiridas e utilizadas na Europa são cobertos pela garantia.
Se experimentar problemas com o EMW
Se tiver problemas com seu EMW ou está em dúvida acerca da garantia ou uso, não hesite em contactar o fabricante
através do email emw@amokmarketing.com para ajuda e orientação.

CANCELAMENTO DA COMPRA
Na UE existem regras especiais para produtos não comprados em lojas físicas. Como consumidor, você tem o direito de
cancelar a compra com antecedência mínima de 7 dias após o recebimento da mercadoria. Em muitos clubes do país, o
prazo é mais longo.
Limitações nos direitos de revogação
Se você quer tirar proveito do direito de revogação, NÃO quebre o saco de plástico transparente selado em torno do selo
pois é a prova de que o item é novo e sem uso.
Você pode ler mais sobre o direito de cancelamento aqui: europemagicwand.com/warranty.

ESPECIFICAÇÕES
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Modelo : EMW-230V CE RoHS
Voltagem fonte de alimentação / Frequência / Consumo: 230V AC / 50 Hz / 15 watt
Frequencia de vibração : 3200/min - 6000/min
Tempo máximo de execução: 25 minutos
Peso / comprimento: 680 g / 32 centímetros
Produzido na China para Amok marketing ApS

Sujeito a alterações e melhorias. Copyright © Amok marketing ApS.

EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards
RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)
LVD (Electric safety)
‣ EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 +A15: 2011
‣ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
‣ EN 62233: 2008
EMC (Electromagnetic compatibility)
‣ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
‣ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
‣ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
‣ EN 61000-3-3: 2008
ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)
The test lab further tested the SILICONE cap to meet
‣ EN 14372:2004 (Phthalate free)
‣ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

