Slovenské

Blahoželáme Vám k nákupu Vášho nového výrobku

Europe Magic Wand (EMW)
DÔLEŽITÉ
Prosím prečítajte si dôkladne tieto inštrukcie a uchovajte ich pre prípadné potreby. Je dôležité
aby ste inštrukcie dôkladne dodržali!

ŠPECIFIKÁCIA
Model

EMW-230V CE ROHS

Voltáž napájacieho
zdroju

230 Voltov

Maximálna
prevádzková doba

25 minút nepretržite

Frekvencia
napájacieho zdroju

50 Hz

Vibračná
frekvencia

Približne 6000/min (vysoká
rýchlosť)
Približne 3200/min (nízka
rýchlosť)

Spotreba energie

20 Wattov

Váha

680 g

Vyrobené v

Číne

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNENIE: Nesprávne použitie môže spôsobiť elektrický šok, popáleniny, požiar a
poranenie užívateľa!
VAROVANIE pred KVAPALINAMI A VLHKOSŤOU
➡
Nepoužívajte EMW v mokrom alebo vlhkom prostredí.
➡
Nikdy nepoužívajte ani neuchovávajte EMW v blízkosti sprchy, vane, bazéne apod.
Nikdy sa nedotýkajte EMW, ktorý spadol do vody.
➡
EMW sa nesmie umývať vodou ani inými kvapalinami.
➡
EMW nesmie byt v prevádzke v blízkosti sprejov.
VAROVANIE pred NESPRÁVNYM POUŽITÍM
➡
EMW nesmú používať deti ani neplnoleté osoby.
➡
EMW nie je hračka a nemá byť prenášaná za kábel. EMW nesmie zostať zapojený do
zásuvky mimo dobu používania. Nenechávajte EMW za dobu chodu bez dozoru.
➡
Nepoužívajte EMW v prípade, že nefunguje správne, bol poškodený alebo prišiel do
kontaktu s vodou. To sa týka celého prístroja vrátane káblu a zástrčky.
➡
Opravy/údržbu zaistí Váš predajca alebo Amok Marketing (viz kontaktné informácie).
➡
Tento prístroj nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou,
zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, alebo nedostatkom skúseností a poznatkov,
ak nie sú pod dohľadom alebo im inštrukcie neboli dané osobou zodpovednou za
bezpečnosť.

➡
➡

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom.
Napájací kábel nemôže byť vymenený. Ak je kábel poškodený, prístroj musí byť
zlikvidovaný.

VAROVANIE pred PREHRIATÍM
➡
EMW musí byť schopný voľne vibrovať, aby sa obmedzilo prehriatie.
➡
Preto nepoužívajte EMW pod perinou, vankúšom, dekou apod. Z rovnakého dôvodu
nedržte hlavicu EMW pri použití príliš silno.
➡
EMW môže byť zapojený nepretržite len 25 minút, potom je potreba ho nechať
najmenej 30 minút vychladnúť.
VAROVANIE pred PORANENÍM
➡
EMW je určený pre masáž svalov, napríklad na ramenách, rukách, chrbte a nohách.
➡
EMW sa nesmie používať na opuchnutých alebo zapálených miestach alebo na
podráždenej pokožke.
➡
Nepoužívajte EMW, ak Vám pôsobí z nejakého dôvodu bolesť. Ak máte pochybnosti,
obráťte sa na Vášho lekára.

POKYNY PRE POUŽITIE
Používajte Europe Magic Wand pre masáž svalov.
➡
Zapnete stlačením tlačidla "+" po dobru 2 sekúnd.
➡
Vypnete stlačením tlačidla "-" po dobru 2 sekúnd.
➡
Nepoužívajte EMW dlhšie ako 25 minút.
➡
Ak chcete pokračovať v masáži, vypnite EMW na 30 minút, predtým než ho znova
zapnete.
➡
Masírujte telo vibrujúcou hlavicou.
Ako udržovať a uchovávať Váš Europe Magic Wand
➡
Neuchovávajte EMW vo vlhkom prostredí alebo na priamom slnku.
➡
EMW je možné vyčistiť vlhkou utierkou po vypojení zo zásuvky. Nepoužívajte žiadny
druh saponátu.
V prípade akéhokoľvek problému s Vaším Eurobe Magic Wand
➡
Ak nastane s Vaším EMW akýkoľvek problém obráťte sa prosím na Amok Marketing
na emw@amokmarketing.com pre radu.

ZÁRUKA A OPRAVA
Ako spotrebiteľ máte nárok na záruku danú príslušným zákonom v mieste nákupu na všetky
výrobné nedostatky v návrhu alebo materiáli, ktoré sa vyskytli pri bežnom používaní.
Záruka platí len vtedy ak predložíte dokumentáciu vo forme platného dokladu o nákupe a o
tom, že výrobok bol zakúpený ako nový. Platný doklad o nákupe je účet, ktorý vymedzuje:
aký výrobok bol zakúpený, dátum nákupu a cenu.
Nevyhadzujte teda Váš doklad o nákupe.
Údržba a oprava Europe Magic Wand
Ak by ste - proti očakávaniu - našli na EMW nejakú vadu, ktorá spadá pod záruku, kontaktujte
prosím predajcu s popisom vady a informáciami ohľadne Vášho dokladu o nákupe. Môžete sa
prípadne obrátiť priamo na Amok Marketing na emw@amokmarketing.com.

Predajca / Amok Marketing potom podľa svojho uváženia zaistí opravu alebo výmenu
akejkoľvek mechanickej či elektrickej súčiastky, ktorá sa preukáže ako vadná, alebo vymení
celý prístroj za odpovedajúci model.
Ak predajca / Amok Marketing rozhodne, že služba alebo oprava je nutná, výrobok je nutné
vrátiť bezpečne zabalený a s priloženou kópiou dokladu o nákupe. Amok Marketing
nezodpovedá za žiadne straty či poškodenie pri preprave.
Obmedzenie záruky
➡
Záruka neplatí v prípade, že výrobok podstúpi akúkoľvek nepovolenú údržbu, opravu
alebo úpravu.
➡
Poškodenie spôsobené úmyselným či neúmyselným nesprávnym použitím, nehodou,
nedostatkom opatrnosti či údržbou nie sú kryté zárukou. Toto tiež zahrňuje
poškodenie spôsobené nesprávnou elektrickou inštaláciou, voltážou či sieťovým
napätím.
➡
Poškodenie spôsobené v priebehu prepravy a náklady za prepravu nie sú kryté zárukou.
➡
Výrobok je určený pre domácu potrebu. Akékoľvek komerčné využitie ruší záruku.
➡
Záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpené v Európe.

