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Gefeliciteerd met uw nieuwe

Europe Magic Wand (EMW)
BELANGRIJK VOOR GEBRUIK
Leest u aub de onderstaande instructies voordat u uw EMW gebruikt. U kunt de gebruiksaanwijzing ook vinden op 
europemagicwand.com/user-guide

STARTEN VOORKOM OVERVERHITTING

1. Start uw Europe Magic Wand door 
“+” voor 2 seconden ingedrukt te 
houden. (Kinderbeveiliging)

1. Zorg ervoor dat uw Europe Magic Wand de vrijheid heeft om te 
vibreren en om warmte af te staan. Houdt het hoofdstuk nooit te 
stevig vast en verstop het niet onder kussen,lakens etc.

2. Volg de instrutie om de EMW niet langer dan 25min achter elkaar te 
laten werken. Gebruik de accessoires ook alleen volgens 
gebruiksaanwijzing

3. Als de oververhittings switch wordt geactiveerd dient u uw Europe 
Magic Wand voor minstens 5 min met rust te laten.

MASSAGE EN GEBRUIK
Massage zorgt voor een lossere spiermassa, verminderd spanning in de spieren en geeft over het algemeen meer energie. 
Vaak zorgt een massage ook voor een zekere sexuele voldoening waar je niet op zou rekenen.
Hoe uw Europe Magic Wand te gebruiken
1. Stop de stekker in het stop contact en druk voor 2 seconden op de “+” toets.
2. Stel de intensiteit bij met de “+” en de “-” toetsen
3. Hou het handvast losjes vast en beweeg het hoofdstuk over de te masseren lichaamsdelen in een cirkel beweging.
4. Het wordt aanbevolen om op de laagste stand te beginnen en deze langzaam aan te passen naarmate u de EMW beter 

leert kennen
Belangrijk – voorkom blessures
‣ Mensen met circulatie problemen of verminderde sensatie (bijv Diabetes) dienen voor het gebruik eerst een huisarts 

te raadeplegen. 
‣ Gebruik de massage nooit op een ontstoken of vergroot lichaamsdeel. Voorkom tevens gebruik op een plek met 

uitslag
‣ Masseer nooit langer op 1 plek dan 3 minuten. Hierna dient een ander gedeelte gemasseerd te worden. 
‣ Stop onmiddelijk als u pijn voelt, irritatie, gevoelloosheid of stekende gevoelens
‣ Als u twijfeld neem dan eerst contact op met een medisch onderlegd persoon.
Schoonmaken
1. Haal de stekker uit het stopcontact. 
2. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken. Gebruik nooit water of een andere vloeistof.  (lees de 

veiligheidsinstructies)

VEILIGHEIDS INSTRUCTIES
‣ Gebruik de EMW alleen op 230 volts AC en gebruik de EMW alleen voor de voorgestelde doeleinden
‣ Haal de stekker elke keer na gebruik uit het stopcontact.
‣ De Europe Magic Wand dient nooit ondergedompeld te zijn in water of een andere vloeistof.
‣ De EMW dient opgeslagen te worden in een donkere en droge plaats. Sla de EMW nooit op nabij een zwembad, 

sauna of badkamer. 
‣ Onderzoek voor gebruik altijd de kabels en connecties. Als er ergens een fout zit dient u het product niet meer te 

gebruiken.
‣ de EMW is alleen voor persoonlijk gebruik en is niet bestemd voor professioneel gebruik



‣ De EMW is niet bedoeld om gebruikt te worden door mensen met verminderd verstandsvermogen, lichamelijk 
tekortkomingen en kinderen. Mensen zonder kennis van de EMW zouden de EMW ook niet moeten gebruiken tenzij 
op de hoogte gebracht van alle regels en veiligheids regels door een persoon met kennis van de EMW

‣ De EMW dient alleen gebruikt te worden voor de doeleinden kenbaar gemaakt in de handleiding. Elk andere gebruik 
resulterend in schade aan de EMW of aan een persoon zijn niet meer gedekt door de garantie.

‣ De EMW mag niet meer gebruikt worden al hij nat geweest is of als hij niet meer goed werkt. Neem in dit geval 
contact op met emw@amokmarketing.com.

VERNIETIGING
Electronische goederen dienen niet verwijderd te worden via uw huishoudelijk afval. Het product dient 
gescheiden opgehaald te worden of afgeleverd bij een vuilverwerkingsopslag. Bedankt dat u ons helpt het 
milieu in stand te houden.

GARANTIE
Als u een probleem heeft dient u altijd naar europemagicwand.com/warranty te gaan. Hier vind u alle informatie
Als consument heeft u altijd recht op de in uw land geldende garantie voorwaarden. In alle EU landen is de garantie 24 
maanden mits u de fabrikant binnen 2 maanden na ontdekking van een probleem in kennis stelt
De garantie is altijd een bewijs van aankoop nodig.  Het toestel dient teruggezonden te worden naar het verkoop punt.
Garantie beperkingen
‣ De garantie vervalt als er veranderingen of reparaties uitgevoerd zijn aan de EMW of als de EMW commercieel 

gebruikt is.
‣ Gebreken voortvloeiend uit het onopzettelijk misbruik van het apparaat, ongevallen, verminderde zorg voor het 

produkt en achterstallig onderhoud zijn niet gedekt. Dit geldt ook als het produkt niet meer werkt vanwege verkeerde 
voltage of een electrisch probleem buiten de schuld van de EMW. 

‣ Beschadiging tijdens transport en de kosten van het transport zijn niet inclusief
‣ Alleen EMW´s verkocht in Europa vallen onder de garantie
Als u problemen heeft met uw EMW
Als u problemen heeft met uw EMW en twijfeld over de garantie of de manier warop het produkt gebruikt dient te 
worden kunt u contact opnemen met emw@amokmarketing.com.

VERKOOP ONTBINDING
In de EU gelden aparte regels voor produkten niet gekocht in een fysieke winkel. In veel gevallen geldt dat u 7 dagen de 
tijd heeft om uw aankoop ongedaan te maken. In vele Europese landen is deze termijn langer.
Verkoop ontbinding regels
Als u onder de aankoop uit wilt binnen de gestelde termijn dan dient u de verzegeling niet te verbreken. Dit is uw bewijs 
dat het produkt nieuw en ongebruikt is.
U kunt meer over de ontbinding van aankoop vinden op europemagicwand.com/warranty.

SPECIFICATIES
‣ Model: EMW-230V CE RoHS
‣ electriciteit voltage/frequency/consumptie: 230 V AC/ 50Hz / 15 Watt
‣ Vibratie frequency: 3200/min – 6000/min
‣ Max gebruikstijd: 25 min
‣ Gewicht-lengte:  680 gr- 32cm
‣ Geproduceerd in china voor Amok Marketing ApS

Wijzigingen en verbeteringen voorbehouden. Copyright © Amok Marketing ApS.
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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


