Dansk
Tillykke med din nye

Europe Magic Wand (EMW)
VIGTIGT FØR BRUG
Læs hele denne brugsanvisning grundigt igennem inden du tænder din EMW. Du kan også finde den på
europemagicwand.com/user-guide

START

UNDGÅ OVEROPHEDNING

1. Start din Europe Magic Wand ved at holde "+" nede
i ca. 2 sekunder. (børnesikring)

1. Sørg for at din Europe Magic Wand kan vibrere frit
og komme af med varmen - dvs. hold ikke hårdt om
hovedet og dæk den ikke til med dyner, puder eller
lignende.
2. Overhold den maksimale anvendelsestid på 25 min.
og brug kun Europe Magic Wand tilbehør som
angivet på disse.
3. Hvis overophedningssikringen slår fra - skal du
lade dit apparat køle af i mindst 5 minutter inden du
tænder igen.

MASSAGE OG BRUG
Massage løsner muskelgrupper, fjerner spændinger i kroppen og giver ekstra energi i en travl hverdag. For mange kan
massage også åbne øjnene for en verden af seksuelt velvære, der ofte rummer mere, end de havde troet muligt.
Sådan bruger du din Europe Magic Wand
1. Sæt stikket i kontakten og tænd for din Europe Magic Wand ved at holde “+” nede i ca. 2 sekunder (børnesikring).
2. Juster herefter massagestyrken ved hjælp af “+” og “-”.
3. Hold let på apparatets skaft og før siden af det vibrerende hoved i cirkelbevægelser hen over det sted, der skal
masseres.
4. Det anbefales at du starter på den laveste styrke og derefter øger styrken efterhånden som du føler behov for det,
samt lærer din Europe Magic Wand at kende.
Vigtigt - undgå skader
‣ Personer med kredsløbsforstyrrelser eller nedsat følesans (f.eks. diabetikere) bør ikke anvende Europe Magic Wand
uden først at have konsulteret en læge.
‣ Massér aldrig på et sted der er hævet, betændt eller har udslet.
‣ Massér ikke samme sted mere end 3 minutter, derefter bør du fortsætte til et nyt sted.
‣ Stop øjeblikkeligt, hvis du oplever smerte, snurren eller følelsesløshed.
‣ Hvis du er tvivl - konsultér en læge før brug.
Rengøring
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Tør af med en hårdt opvredet klud. Brug ALDRIG vand eller andre væsker til rengøring. (læs også afsnittet om
sikkerhedsinstruktioner)

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
‣
‣
‣
‣
‣

Tilslut kun EMW til 230 volt vekselstrøm og brug kun EMW til det formål, den er beregnet til.
Tag altid stikket ud af kontakten efter brug.
EMW må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
Benyt eller opbevar aldrig EMW i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser, fx i badeværelse, sauna eller ved
svømmebassin.
Efterse altid apparat, ledning og stik for fejl eller skader før brug. Hvis ledningen bliver beskadiget er EMW defekt og
skal kasseres.

‣
‣

‣

‣

EMW er kun til husholdningsbrug og må ikke anvendes professionelt.
EMW er ikke beregnet til brug af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring eller kendskab til apparatet, medmindre disse har fået instruktion i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Benyttes EMW til andet formål end det egentlige eller betjenes den ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer
brugeren det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuel skade på EMW eller andet som følge heraf, er derfor ikke
dækket af reklamationsretten.
EMW må ikke benyttes hvis den har været våd, ikke virker ordentligt eller har været beskadiget. Kontakt
producenten på emw@amokmarketing.com hvis du er i tvivl.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET
Elektriske apparater må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal indleveres til korrekt
affaldshåndtering og genanvendelse i henhold til lovgivningen i dit land. Tak fordi du hjælper os med at tage
vare på miljøet.

REKLAMATIONSRET
I tilfælde af reklamation, læs altid på europemagicwand.com/warranty. Der finder du hjælp og vejledning.
Du har som forbruger reklamationsret i henhold til gældende lovgivning i det land varen er købt. I alle EU lande er
reklamationsretten gældende i 24 måneder fra modtagelse af varen, blot du informerer sælger om fejlen indenfor 2
måneder efter at du har opdaget fejlen.
Reklamationsretten forudsætter dokumentation i form af gyldigt købsbevis.Ved reklamation skal apparatet indleveres,
hvor det er købt.
Reklamationsrettens begrænsninger
‣ Reklamationsretten bortfalder, hvis der foretages service, reparationer eller modifikationer på EMW. Samt hvis EMW
anvendes kommercielt.
‣ Skader forårsaget af tilsigtet eller utilsigtet misbrug, uheld, mangel på pleje og vedligeholdelse er ikke dækket.
Herunder hører også skader forårsaget af forkert el-installation, strømstyrke eller net-spænding.
‣ Skader opstået under transport, samt omkostninger ved transport og forsendelse er ikke dækket.
‣ Kun enheder købt og anvendt i Europa er dækket.
Hvis du oplever problemer med din Europe Magic Wand
Hvis du oplever problemer med din EMW og er i tvivl om reklamation eller brug kan du altid kontakte producenten på
emw@amokmarketing.com for at få vejledning.

FORTRYDELSESRET VED KØB I WEBSHOP
I EU gælder der særlige regler for varer, der ikke er købt i en fysisk butik. Da har du som forbruger ret til at fortryde dit
køb i mindst 7 dage fra modtagelsen. I mange lande er fristen længere.
Fortrydelsesrettens begrænsninger
Hvis du vil benytte dig af fortrydelsesretten må du IKKE bryde den gennemsigtige forseglede plastikpose omkring din
EMW, da forseglingen er dit bevis for at varen er ubrugt.
Du kan læse mere om din fortrydelsesret her: europemagicwand.com/warranty.

TEKNISK DATA
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Model : EMW-230V CE ROHS
Strømkilde/frekvens/forbrug : 230 volt vekselstrøm / 50 Hz / 15 watt
Vibrationsfrekvens : 3200/min - 6000/min
Maksimal anvendelsestid : 25 minutter
Vægt / Længde : 680 g / 32 cm
Produceret i Kina for Amok Marketing ApS

Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 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

