České

Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho nového výrobku

Europe Magic Wand (EMW)
DŮLEŽITÉ
Prosím přečtěte si důkladně tyto instrukce a uschovejte je pro případ potřeby. Je důležité,
abyste instrukce pečlivě dodržovali!

SPECIFIKACE
Model

EMW-230V CE ROHS

Voltáž napájecího
zdroje

230 Voltů

Maximální
provozní doba

25 minut nepřetržitě

Frekvence
napájecího zdroje

50 Hz

Vibrační frekvence

Přibližně 6000/min (vysoká
rychlost) Přibližně 3200/min
(nízká rychlost)

Spotřeba energie

20 Wattů

Váha

680 g

Vyrobeno v

Číně

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití může způsobit elektrický šok, popáleniny, požár a
poranění uživatele!
VAROVÁNÍ před KAPALINAMI a VLHKOSTÍ
➡
Nepoužívejte EMW v mokrém nebo vlhkém prostředí.
➡
Nikdy nepoužívejte ani neuchovávejte EMW v blízkosti sprchy, vany, bazénu apod.
Nikdy se #nedotýkejte EMW, který spadl do vody.
➡
EMW se nesmí umývat vodou ani jinými kapalinami.
➡
EMW nesmí být v provozu v blízkosti sprejů.
VAROVÁNÍ před NESPRÁVNÝM POUŽITÍM
➡
EMW nesmí používat děti ani nedospělé osoby.
➡
EMW není hračka a nemá být přenášen za kabel. EMW nesmí zůstat zapojen do
zásuvky # mimo dobu použití. Nenechávejte EMW za chodu bez dozoru.
➡
Nepoužívejte EMW v případě, že nefunguje správně, byl poškozen nebo přišel do
kontaktu s vodou. To se týká celého přístroje včetně kabelu a zástrčky.
➡
Opravy/údržbu zajistí Váš prodejce nebo Amok Marketing (viz kontaktní informace).
➡
Tento přístroj není určen pro použití osobami (vč. dětí) se sníženou fyzickou,
smyslovou nebo mentální schopností, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
nejsou pod dohledem nebo jim instrukce nebyly dány osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.

➡
➡

Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem.
Napájecí kabel nemůže být vyměněn. Pokud je kabel poškozen, přístroj musí být
zlikvidován.

VAROVÁNÍ před PŘEHŘÁTÍM
➡
EMW musí být schopen volně vibrovat, aby se zamezilo přehřátí.
➡
Proto nepoužívejte EMW pod peřinou, polštářem, dekou apod., kde nemůže volně
vibrovat. Ze stejného důvodu nedržte hlavici EMW při použití příliš těsně.
➡
EMW může být zapojen pouze 25 minut v kuse, poté je třeba nechat jej nejméně 30
minut vychladnout.
VAROVÁNÍ před PORANĚNÍM
➡
EMW je určen pro masáž svalů, například na ramenou, pažích, zádech a nohách.
➡
EMW se nesmí používat na oteklých nebo zanícených místech nebo na podrážděné
pokožce.
➡
Nepoužívejte EMW, pokud Vám působí z nějakého důvodu bolest. Pokud máte
pochyby, #obraťte se na Vašeho lékaře.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Použití Europe Magic Wand pro masáž svalů
➡
Zapnete stiskem tlačítka "+" po dobu 2 vteřin.
➡
Vypnete stiskem tlačítka "-" po dobu 2 vteřin.
➡
Nepoužívejte EMW déle než 25 minut.
➡
Chcete-li pokračovat v masáži, vypněte EMW na 30 minut předtím, než jej znovu
zapnete. # Než přístroj zapojíte do zásuvky, ujistěte se, že vypínač je v pozici OFF.
➡
Použijte tlačítka "+" a "-" k úpravě rychlosti vibrací. Zvolte požadovanou rychlost
vibrací.
➡
Masírujte tělo stranou vibrující hlavice.
Jak udržovat a uchovávat Váš Europe Magic Wand
➡
Neuchovávejte EMW ve vlhkém prostředí nebo na přímém slunci.
➡
EMW je možno vyčistit vlhkým hadrem po vypojení ze zásuvky. Nepoužívejte žádný
druh saponátu.
V případě jakéhokoli problému s Vaším Europe Magic Wand
➡
Pokud nastane s Vaším EMW nějaký problém, obraťte se prosím na Amok Marketing
na emw@amokmarketing.com pro radu.

ZÁRUKA A OPRAVA
Jako spotřebitel máte nárok na záruku danou příslušným zákonem v místě nákupu na všechny
výrobní defekty v návrhu nebo materiálech, které se vyskytly při běžném použití.
Záruka platí pouze tehdy, předložíte-li dokumentaci ve formě platného dokladu o koupi a o
tom, že výrobek byl zakoupen nový. Platný doklad o koupi je účet, který vyznačuje, který
výrobek byl zakoupen, datum koupě a cenu.
Nevyhazujte tedy Váš doklad o koupi.

Údržba a oprava Europe Magic Wand
Pokud byste – proti očekávání - našli na EMW nějakou závadu, která spadá pod záruku,
kontaktujte prosím prodejce s popisem závady a informacemi ohledně Vašeho dokladu o
koupi. Můžete se také případně obrátit přímo na Amok Marketing na
emw@amokmarketing.com.
Prodejce/Amok Marketing pak podle svého uvážení zajistí opravu či výměnu jakékoli
mechanické či elektrické součástky, která se prokáže jako vadná, nebo vymění celý přístroj za
odpovídající model.
Pokud prodejce/Amok Marketing rozhodne, že služba či oprava je nutná, výrobek je nutno
vrátit bezpečně zabalený a s přiloženou kopií dokladu o koupi. Amok Marketing nezodpovídá
za žádné ztráty či poškození při přepravě.
Omezení záruky
➡
Záruka neplatí v případě, že výrobek podstoupí jakoukoli nepovolanou údržbu, opravu
či úpravu.
➡
Poškození způsobené úmyslným či neúmyslným nesprávným použitím, nehodou,
nedostatkem opatrnosti či údržby nejsou kryta zárukou. Toto také zahrnuje poškození
způsobené nesprávnou elektrickou instalací, voltáží či síťovým napětím.
➡
Poškození způsobené během přepravy a výlohy za přepravu nejsou kryty zárukou.
➡
Výrobek je určen pouze pro domácí potřebu. Jakékoli komerční využití ruší záruku.
➡
Pouze přístroje zakoupené v Evropě jsou kryty zárukou.

