Latviešu

Apsveicam ar pirkumu
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в отношение ЖИДКОСТЕЙ и ВЛАГИ
Не используйте EMW в мокрых или влажных условиях.
Никогда не используйте или храните EMW около душа, ванны, бассейна и тому подобному.
Никогда не трогайте EMW, который упал в воду.
EMW нельзя мыть водой или другими жидкостями.
Svarīgi
EMW нельзя включать около распылителей(спреев)

Europe Magic Wand (EMW)

Lūdzu, izlasiet uzmanīgi šo instrukciju un saglābajiet. Tas ir ļoti svarīgi sekot stingri instrukcijai!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
EMW не должен использоваться детьми или несовершеннолетними.
EMW это не игрушка, его нельзя переносить за кабель. EMW не должен оставаться
подключенным к розетке, когда не используется. EMW не должен отсоединяться от розетки,
во время использования
RAKSTUROJUMI
EMW не должен использоваться если неправильно работает, повреждён или намок (мокрый).
Это требование относится ко всему устройству, включая кабель и штепсель.
Ремонт/обслуживание
должно быть
произведено черезBarošanas
официального
дилера или
Modelis
EMW-230V
CE ROHS
230компанию
W
avota
Amok Marketing (см. контактную информацию)
spriegums
Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными
физическими,
сенсорными
или vienā
умственными
или avota
людьми с недостаточными
25 minūtes
reizē способностями,
50 Hz
Maksimālais
darba
Barošanas
laiks опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем
biežums или получают инструкции

по использованию прибора со стороны лиц, ответственных за из безопасность

Vibrācija

Vidēji 6000/min (augst ātrums)
Vidēji 3200/min (zems ātrums)

Enerģijas pateriņš

20 V

Svars

680 gr.

Ražots

Ķīnā

Drošības instrukcija
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Pieskatiet bērnus, lai viņi nevarētu izmanot ierīci ka rotaļlietu.
Barošanas kabelis nedrīkst būt mainīts. Ja barošanas kabelis ir bojāts, ierīci nepieciešams utilizēt.
EMW jābūt iespēja vibrēt brīvi, lai izvairīties no pārkaršanas.
BRĪDINĀJUMS pret PĀRKARŠANU

EMW jābūt iespēja vibrēt brīvi, lai izvairītos no pārkaršanas.
Tāpēc, nedrīkst lietot EMW zem segas, spilvena, un līdzīgās vietās, kur viņš nevar
brīvi vibrēt. Tā paša iemesla dēļ, neturiet ierīces galviņu darbības laikā.
EMW drīkst ieslēgt tikai uz 25 minūtem vienā reizē, pēc ka jābūt atdzesēšanas periodam
minimums 30 minūtes.
BRĪDINĀJUMS lai IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM

EMW paredzēts muskuļu masāžai, tādiem kā plecu, roku, muguras muskuļiem un
kājām.
EMW nedrīkst lietot pietūkušās vai iekaisušās vietās, vai uz ādas ar izsitumiem.
Nelietojiet EMW ja jūms ir neizskaidrojamas sāpes. Šaubu gadījumā jāsazinas ar savu
terapeitu

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Europe Magic Wand lietošana muskuļu masāžai.
Ieslēdziet nospiežot “+” pogu un paturiet to 2 sekudes.
Izslēdziet nospiežot “-” pogu un paturiet to 2 sekudes
Nelietojiet EMW īlgāk ka 25 minūtes.
Daudz ilgākai masāžai izslēdziet EMW uz 30 minūtēm, pirms ieslēgt to vēlreiz.
Izmantojiet "+" un "-" pogas lai izvēlētos ātrumu. Izmantojiet ieteicamo
vibrācijas ātrumu
Masējiet ķermeni izmantojot vibrējošo galviņu.
Kā apkalpot un glābāt jūsu Europe Magic Wand
•
Neglābājiet EMW mitrās vietās un atklātā saulē.
•
Tīriet ar mitru audumu(lupatu), atslēdzot EMW no barošanas(rozetes). Nelietojiet
mazgāšanas līdzekļus.
Gadījumā ja ir problēmas ar jūsu Europe Magic Wand
•
Ja jūms izrādās problēmas ar jūsu EMW, lūdzām sazināties ar Amok
Marketing , uzrakstot uz elektroniskas pasta adresi
emw@amokmarketing.com pēc padomei.

GARANTIJA UN REMONTS
Kā patērētājam , jūms ir tiesība uz garantiju, saskaņā ar likumdošanu. Garantija ir attiecināma
uz visiem ražošanas defektiem konstrukcijā vai materiālā, kuri tika atklāti EMW pareizas
lietošanas(saskaņā ar instrukciju) gadījumā . Garantijas nodrošināšanai jums jābut pirkumu
apstiprinošiem dokumentiem, kas pierāda, ka produkts tika nopirkts jauns. Derīgs pirkuma
pierādījums ir čeks, kurā uzrādīts , kāds produkts tika iegādāts, pirkuma datums un cena.

Tāpēc, liels lūgums, neizmetiet pirkumu apstirpinošos dokumentus.

Apkalpošana un remonts Europe Magic Wand
Ja Jūs konstatējat iegādātajam EMW defektu, kas ir atrunāts garantijas talonā, lūdzam
sazināties ar pārdevēju. Sagatavojiet rakstisku preces defekta aprakstu, ar pirkumu
apstiprinošiem dokumentiem. Turklāt, jūs varat sazināties tieši ar Amok Marketing
uzrakstot uz e-pastu: emw@amokmarketing.com

Pārdevējs/Amok Marketing pec sava ieskata, organizē remontu jebkuras elektroniskas vai
mehaniskas daļas nomaiņu, kurai būs defekts, vai apmainīs pret tadu pašu modeli.
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Ja pārdevējs nolems, ka remonts vai apkalpošana ir nepieciešama , tad preci jāatgriež, droši
iepakojot, un pievienojot pirkumu apstiprinošu dokumentu kopijas. Amok
Marketing/pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies
transportēšanas laikā.
Ierobežojumi uz garantiju
•
Garantija neatteicas uz nesankcionētu apkalpošanu, remontu vai preces
modifikacijam(izmaiņām).
•
Garantija neatteicas uz bojājumiem izraisītiem ar planotu vai neplanotu nepareizu
lietošanu(ļaunpratīgu lietošanu), nelaimes gadījumiem , nepareizas kopšanas vai
apkalpošanas gadījumā. Tas arī iekļust sevī bojājumus izraisītus ar nepareizo
elektropieslēgumu, spriegumu vai nepareizo tikla spriegumu.
•
Bojājumi transportēšanas laikā un transporta izmaksas netiek segtas.
•
Produkts paredzēts tikai sadzīves lietošanai. Jebkura komerciāla izmantošana novedīs
līdz garantijas anulēšanai.
•
Garantija attiecās tikai uz Eiropā pirktiem un izmantotiem EMW
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