Ελληνικά
Συγχαρητήρια για του νέου σας

Europe Magic Wand (EMW)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές πριν χρησιµοποιήσετε το EMW. Μπορείτε
επίσης να βρείτε τις οδηγίες αυτές στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα europemagicwand.com/user-guide

ΕΝΑΡΞΗ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1. Ξεκινήστε το Europe
Magic Wand πατώντας
το "+" συνεχόµενα για
2 δευτερόλεπτα
(παιδική ασφάλεια).

1. Βεβαιωθείτε ότι το Europe Magic Wand µπορεί να δονείται ελεύθερα
και να αποβάλλει τη θερµότητα - δηλαδή µην κρατάτε την κεφαλή
σταθερή και µην την καλύπτετε µε κουβέρτες, µαξιλάρια ή παρόµοια.
2. Μην υπερβείτε τη µέγιστη συνεχόµενη διάρκεια χρήσης των 25
λεπτών και χρησιµοποιήστε τα αξεσουάρ Europe Magic Wand µόνο για
το σκοπό που αναφέρεται.
3. Αν ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερθέρµανσης - περιµένετε για
τουλάχιστον 5 λεπτά µέχρι να κρυώσει η συσκευή σας προτού την
επαναχρησιµοποιήσετε.

ΜΑΣΑΖ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Το µασάζ χαλαρώνει τις µυικές οµάδες, ελαττώνει την ένταση στο σώµα και δίνει περισσότερη ενέργεια
για να αντιµετωπίσετε µία έντονη ζωή. Για πολλούς ανθρώπους, το µασάζ επιπλέον ανοίγει την πόρτα σε
έναν κόσµο σεξουαλικής ευεξίας που συχνά περιέχει περισσότερα από ό,τι µπορούσαν να φανταστούν.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Europe Magic Wand
1. Βάλτε το στην πρίζα και ενεργοποιήστε το πατώντας "+" συνεχόµενα για 2 δευτερόλεπτα (παιδική
ασφάλεια).
2. Ρυθµίστε την ένταση µασάζ χρησιµοποιώντας τα "+" και "-".
3. Κρατώντας το απαλά από τη λαβή, µετακινήστε τη µία πλευρά της δονούµενης κεφαλής µε κυκλικές
κινήσεις πάνω από την επιθυµητή περιοχή.
4. Προτείνεται να ξεκινήσετε µε τη χαµηλότερη ένταση και στη συνέχεια να την αυξήσετε σύµφωνα µε
τις ανάγκες σας, ώστε να µάθετε σταδιακά να χειρίζεστε το Europe Magic Wand.
Σημαντικό - αποφυγή χτυπημάτων
‣ ΆΆτοµα µε προβλήµατα στο κυκλοφορικό ή µειωµένη αίσθηση (πχ. ∆ιαβητικοί) δεν πρέπει να
χρησιµοποιούν το Europe Magic Wand προτού συµβουλευτούν γιατρό.
‣ Μην κάνετε µασάζ σε µία περιοχή που φαίνεται ανυψωµένη, ερεθισµένη ή µε εξανθήµατα.
‣ Μην κάνετε µασάζ στην ίδια περιοχή για πάνω από 3 λεπτά, πρέπει να µετακινηθείτε σε νέα περιοχή.
‣ Σταµατήστε αµέσως αν νιώσετε πόνο, γαργάληµα ή µούδιασµα.
‣ Αν έχετε αµφιβολία - ζητήστε ιατρική συµβουλή πριν τη χρήση.
Καθαρισμός
1. Αφαιρέστε από την πρίζα.
2. Καθαρίστε µε ένα υγρό πανί. ΠΟΤΕ µη χρησιµοποιείτε νερό ή άλλα υγρά για να το καθαρίσετε
(διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
‣
‣
‣
‣

Συνδέστε το EMW µόνο σε πρίζα 230 V εναλλασσόµενου ρεύµατος και χρησιµοποιήστε το EMW µόνο
για τη χρήση που προορίζεται.
Πάντα να αφαιρείτε το EMW από την πρίζα µετά τη χρήση.
Το EMW δεν πρέπει να βυθίζεται ποτέ σε νερό ή άλλα υγρά.
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε το EMW κοντά σε νερό ή σε συνθήκες υγρασίας, για
παράδειγµα, στην τουαλέτα, στη σάουνα ή κοντά σε πισίνα.

‣
‣
‣

‣

‣

Πάντα να ελέγχετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φις για ελαττώµατα ή χτυπήµατα πριν τη χρήση.
Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζηµιά, το EMW έχει χαλάσει και πρέπει να πεταχτεί.
Το EMW είναι µόνο για οικιακή χρήση και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί επαγγελµατικά.
Το EMW δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες
σωµατικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή που δεν έχουν εµπειρία ή γνώση για τη συσκευή,
εκτός αν έχουν δεχτεί συµβουλές για τη χρήση του EMW από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Αν το EMW χρησιµοποιείται για άλλους λόγους από αυτούς που προορίζεται ή δε χρησιµοποιείται
σύµφωνα µε αυτόν τον οδηγό χρήστη, ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε συνέπεια.
Οποιαδήποτε ζηµιά στο EMW ή αλλού ως συνέπεια αυτού δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Το EMW δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν είναι βρεγµένο, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζηµιά.
Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή στο emw@amokmarketing.com αν έχετε αµφιβολίες.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται µε τα οικιακά απορρίµατα. Πρέπει να
απορρίπτεται σε κατάλληλα σηµεία ανακύκλωσης σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας σας.
Ευχαριστούµε που µας βοηθάτε να προστατεύσουµε το περιβάλλον.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Σε περίπτωση παραπόνου, πάντα να επισκέπτεστε το europemagicwand.com/warranty. Εκεί θα βρείτε
βοήθεια και καθοδήγηση.
Ως καταναλωτής, έχετε δικαίωµα εγγύησης σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο της περιοχής όπου
αγοράστηκαν τα προϊόντα. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η εγγύηση ισχύει για 24 µήνες από τη λήψη των
προϊόντων, εφόσον ενηµερώσετε τον πωλητή για το πρόβληµα µέσα σε 2 µήνες από τον εντοπισµό του.
Η εγγύηση απαιτεί την ύπαρξη εγγράφου µε τη µορφή ισχύουσας απόδειξης. Η συσκευή πρέπει να
επιστραφεί στο σηµείο που αγοράστηκε.
Περιορισμοί εγγύησης
‣ Η εγγύηση δεν ισχύει αν πραγµατοποιηθεί οποιοδήποτε σέρβις, επισκευή ή τροποποίηση στο EMW.
Καθώς και αν το EMW χρησιµοποιηθεί εµπορικά.
‣ Ζηµιές που προκύπτουν από σκόπιµη ή µη, λανθασµένη χρήση, ατυχήµατα, έλλειψη φροντίδας και
συντήρησης δεν καλύπτονται. Εδώ περιλαµβάνονται ζηµιές που προκύπτουν από λάθος ηλεκτρική
εγκατάσταση, τάση ή παροχή.
‣ Ζηµιές κατά τη µεταφορά και το κόστος µεταφοράς ή αποστολής δεν καλύπτονται.
‣ Μόνο οι µονάδες που αγοράζονται και χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη καλύπτονται.
Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το EMW σας
Αν αντιµετωπίσετε προβλήµατα µε το EMW σας και έχετε αµφιβολία για την εγγύηση ή τη χρήση,
επικοινωνήστε ελεύθερα µε τον κατασκευαστή στο emw@amokmarketing.com για βοήθεια και
καθοδήγηση.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Στην ΕΕ υπάρχουν ειδικοί κανόνες για προϊόντα που δεν αγοράζονται σε φυσικό κατάστηµα. Ως
καταναλωτής έχετε το δικαίωµα ακύρωσης της αγοράς σας µέσα σε τουλάχιστον 7 ηµέρες από την
παραλαβή των προϊόντων σας. Σε πολλές χώρες, το χρονικό διάστηµα είναι µεγαλύτερο.
Περιορισμοί στο δικαίωμα υπαναχώρησης
Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το δικαίωµα υπαναχώρησης, ΜΗΝ σχίσετε το διαφανές, σφραγισµένο,
πλαστικό περιτύλιγµα γύρω από το EMW σας, καθώς η σφραγίδα είναι η απόδειξή σας ότι το
αντικείµενο είναι καινούργιο και αχρησιµοποιήτο.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το δικαίωµα ακύρωσης εδώ: europemagicwand.com/warranty.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Μοντέλο: EMW-230V CE RoHS
Ηλεκτρικό ρεύµα Τάση / Συχνότητα / Κατανάλωση : 230 V AC / 50 Hz / 15 watt
Συχνότητα δόνησης : 3200/λεπτό - 6000/λεπτό
Μέγιστη συνεχόµενη διάρκεια χρήσης : 25 λεπτά
Βάρος / Μήκος : 680 g / 32 εκ
Παράγεται στην Κίνα για την Amok Marketing ApS

Υπόκειται σε αλλαγές και βελτιώσεις. 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

