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Gratulerer med ditt nye

Europe Magic Wand (EMW)
VIKTIG FØR BRUK
Les hele denne bruksanvisningen grundig før du bruker din EMW. Du kan også finne instruksjoner online på 
europemagicwand.com/user-guide

START UNNGÅ OVEROPPHETING

1. Start din Europe Magic Wand ved å holde «+» nede i 
ca. 2 sekunder. (barnesikring)

1. Sørg for at din Europe Magic Wand kan vibrere fritt 
og frigi varme – dvs. Hold ikke hardt rundt hodet og 
ikke dekk til med dyner, puter eller lignende.

2. Overhold den maksimale brukstid på 25 min. Og 
bruk kun Europe Magic Wand tilbehør som angitt på 
disse.

3. Hvis overopphetingsikringen går – skal du la 
apparatet kjøle seg ned i minst 5 minutter før du 
starter den igjen.

MASSASJE OG BRUK 
Massasje løsner muskelgrupper, fjerner spenninger i kroppen og gir ekstra energi i en travel hverdag. For mange kan 
massasje også åpne øynene til en verden av seksuelt velvære, som ofte inneholder mer enn hva de hadde trodd var mulig.
Slik bruker du din Europe Magic Wand
1. Sett i stikkontakten og skru på ved å tykke «+» kontinuerlig i 2 sekunder (barnesikring).
2. Juster intensiteten ved å bruke «+» og «-».
3. Hold lett på skaftet og før siden av det vibrerende hodet i sirkelbevegelser over stedet som skal masseres. 
4. Det anbefales at du starter på lavest styrke og øker etter behov, og sakte lærer deg å kjenne din Europe Magic Wand. 
Viktig – unngå skader
‣ Personer med blodsirkulasjonproblemer eller nedsatt følsomhet (f.eks. Diabetikere) burde ikke bruke Europe Magic 

Wand uten å først konsultere en lege.
‣ Massér aldri på et sted som er hovent, betent eller har utslett.
‣ Massér ikke samme sted mer enn 3 minutter, deretter bør du fortsette et nytt sted.
‣ Stopp øyeblikkelig hvis du opplever smerte, svimmelhet eller nummenhet.
‣ Hvis du er i tvil – konsulter en lege før bruk
Rengjøring
1. Trekk ut strømkontakten
2. Tørk med en fuktig klut, bruk ALDRI vann eller andre væsker til rengjøring. (les også avsnittet om 

sikkerhetsinstruksjoner)

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 
‣ Koble kun EMW til 230 volt vekselstrøm og bruk kun EMW til det formålet den er beregnet til.
‣ Trekk alltid ut stikkontakten etter bruk
‣ EMW må aldri dyppes i vann eller andre væsker. 
‣ Bruk eller oppbevar aldri i nærheten av vann eller i fuktige omgivelser, f.eks. på badet, i sauna eller ved 

svømmebasseng.
‣ Undersøk alltid apparatet, ledning og stikkontakt for feil eller skader før bruk. Hvis ledningen blir skadet er EMW 

defekt og skal kasseres.
‣ EMW er kun til husholdningsbruk og må ikke brukes profesjonelt.



‣ EMW er ikke beregnet til bruk av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner 
eller mangel på erfaring eller kjennskap til apparatet, med mindre disse har fått instruksjon i bruken av apparatet av en 
person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 

‣ Benyttes EMW til andre formål enn det som er hensikten eller betjenes den ikke i henhold til bruksanvisningen, er 
det brukerens fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuell skade på EMW eller annet som følge av dette er ikke dekket 
av garantien.

‣ EMW må ikke benyttes dersom den har vært våt, ikke virker ordentlig eller har vært skadet. Kontakt produsenten på 
emw@amokmarketing.com hvis du er i tvil.

DEPONERING AV APPARATET
Elektriske apparater må ikke deponeres som alminnelig husholdningsavfall. Det skal innleveres til korrekt 
avfallshåndtering og gjenbruk i henhold til lovgivningen i ditt land. Takk for at du hjelper oss å ta vare på 
miljøet. 

REKLAMASJONSRETT
I reklamasjons tilfeller, les alltid på europemagicwand.com/warranty. Der finner du hjelp og veiledning.
Som forbruker har du krav på garanti i henhold til gjeldende lovgivning i det landet der varen er kjøpt. I alle EU land er 
reklamasjonsretten gjeldende i 24 måneder fra mottakelse av varen, så lenge du informerer selger om feilen innen 2 
måneder etter at du har oppdaget den.
Garantien forutsetter dokumentasjon i form av gyldig kjøpebevis. Ved reklamasjon skal apparatet leveres der hvor det ble 
kjøpt.
Begrensninger på garantien
‣ Garantien bortfaller hvis det foretas service, reparasjoner eller modifikasjoner på EMW. Samt hvis EMW brukes 

kommersielt.
‣ Skader forårsaket av tilsiktet eller utilsiktet misbruk, uhell og  mangel pleie og vedlikehold er ikke dekket. Dette 

inkluderer også skader forårsaket av feil elektisk installasjon, strømstyrke eller nett-spenning.
‣ Skader som oppstår under transport, samt omkostninger ved transport og forsendelse er ikke dekket.
‣ Kun enheter kjøpt og brukt i Europa er dekket.
Hvis du opplever problemer med din Europe Magic Wand
Hvis du opplever problemer med din EMW og er i tvil om reklamasjon eller bruk kan du alltid kontakte produsenten på 
emw@amokmarketing.com for veiledning.

ANGRERETT
I EU gjelder særskilte regler for varer som ikke er kjøpt fysisk i butikk. Da har du som forbruker angrerett på kjøpet i 
minst 7 dager fra mottakelsen. I mange land er fristen lenger.
Angrerettens begrensninger
Hvis du vil benytte deg av angreretten må du IKKE bryte den gjennomsiktige og forseglede plastikkposen rundt din 
EMW, da forseglingen er ditt bevis for at varen er ubrukt.
Du kan lese mer om din angrerett her: europemagicwand.com/warranty.

TEKNISK DATA
‣ Modell:EMW-230V CE ROHS
‣ Strømkilde/Frekvens/Forbruk: 230 volt vekselstrøm / 50Hz / 15 watt
‣ Vibrasjonsfrekvens: 3200/min – 6000/min
‣ Maksimal brukstid: 25 minutter
‣ Vekt/Lengde: 680g / 32 cm
‣ Produsert i Kina for 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


