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Grattis till ditt nya

Europe Magic Wand (EMW)
VIKTIGT FÖRE ANVÄNDNING
Läs noga igenom instruktionerna innan du använder din EMW. Instruktionerna finner du också online på 
europemagicwand.com/user-guide

START UNDVIK ÖVERHETTNING

1. Starta din Europe Magic Wand 
genom att hålla in "+" i 2 sekunder 
(barnspärr).

1. Se till att din Europe Magic Wand kan vibrera fritt och göra sig av 
med värme, dvs. håll inte hårt i huvudet och täck inte över apparaten 
med filtar, kuddar eller liknande. 

2. Håll dig till den maximala användningstiden på 25 minuter och 
använd bara tillbehör utformade för Magic Wand  enligt 
anvisningarna. 

3. Om överhettningsbrytaren utlöses skall du låta apparaten svalna 
under minst 5 minuter före fortsatt användning.

MASSAGE OCH ANVÄNDNING
Massage mjukar upp muskler, minskar spänningar i kroppen och ger extra energi för att hantera en hektisk vardag. För 
många kan massage också öppna upp för en värld med sexuellt välbefinnande som ofta rymmer mer än de någonsin 
trodde var möjligt.  
Så använder du din Europe Magic Wand
1. Sätt in i uttaget och sätt igång genom att hålla in "+" i 2 sekunder (barnspärr).
2. Justera massageintensiteten genom att använda "+" och "-".
3. Håll lätt i skaftet och rör sidan av det vibrerande huvudet i cirkulerande rörelser över området som skall masseras. 
4. Du rekommenderas att börja med den lägsta intensiteten och sedan öka när du känner att du behöver det för att 

långsamt lära känna din Europe Magic Wand. 
Viktigt - undvik skador
‣ Personer som har problem med blodcirkulationen eller har nedsatt känsel (t.ex. diabetiker) bör inte använda Europe 

Magic Wand utan att först konsultera en läkare.
‣ Massera aldrig på en yta som är upphöjd, inflammerad eller har utslag.
‣ Massera aldrig samma område under mer än 3 minuter, efter det bör du byta till ett nytt område. 
‣ Sluta omedelbart om du känner smärta, stickningar eller domningar. 
‣ Om du känner tvivel - rådfråga en läkare före användning
Rengöring
1. Dra ut kontakten ur uttaget
2. Torka med en fuktg trasa. Använd ALDRIG vatten eller annan vätska för rengöring. (Läs säkerhetsinstruktionerna).

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
‣ Sätt endast in din EMW i AC med 230 Volt och använd bara din EMW för avsett syfte.
‣ Koppla alltid ur din EMW efter användning.
‣ EMW skall aldrig doppas i vatten eller annan vätska
‣ Använd eller förvara aldrig EMW nära vatten eller i fuktiga miljöer, t.ex. badrum, bastu eller nära en bassäng. 
‣ Kontrollera alltid apparaten, sladden och kontakten efter fel eller skador före användning. Om sladden är skadad är 

EMW:n defekt och bör kastas. 
‣ EMW är endast till för hemmabruk och skall ej användas professionellt. 



‣ EMW är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet 
eller personer som saknar erfarenhet av eller  kunskap om apparaten, om de inte fått instruktioner om användning av 
EMW av en person som ansvarar för säkerheten. 

‣ Om EMW används för andra syften än de avsedda i enlighet med denna användarmanual, ansvarar användaren för 
eventuella konsekvenser. Eventuella skador på EMW eller annat till följd av detta omfattas inte av garantin. 

‣ EMW skall ej användas om den har blivit våt, inte fungerar ordentligt eller har skadats. Kontakta tillverkaren på 
emw@amokmarketing.com om du är osäker. 

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN
Elektroniska apparater skall inte kastas som restavfall i hushållssoporna. Apparaten skall lämnas till lämplig 
avfallshantering och återvinning i enlighet med ditt lands lagar. Tack för att du hjälper oss att ta hand om 
miljön. 

GARANTI
I händelse av klagomål, läs alltid på europemagicwand.com/warranty där får du hjälp och vägledning. 
I egenskap av konsument har du rätt till garanti i enlighet med gällande lagstiftning i det land varan är köpt. I alla EU-
länder gäller garantin under 24 månader från det att du mottagit varan, förutsatt att du informerar säljaren om felet inom 
två månader. 
Garantin förutsätter dokumentation i form av giltigt inköpsbevis. Apparaten skall lämnas tillbaka till inköpsstället. 
Begränsningar i garantin
‣ Garantin blir ogiltig om service, reparationer eller modifieringar genomförs på EMW. Samt om EMW används i 

kommersiellt syfte. 
‣ Skador orsakade av avsiktlig eller oavsiktlig felanvändning, olyckor, bristande skötsel och underhåll täcks inte. Detta 

gäller även för skador som orsakas av felaktig elinstallation, strömstyrka eller nätspänning.
‣ Skador som uppkommit vid transport och kostnader för transport och frakt omfattas inte av garantin.  
‣ Endast enheter köpta i Europa omfattas av garantin.
Om du upplever problem med din EMW
Om du upplever problem med din EMW och är osäker på garanti eller användning kan du alltid kontakta tillverkaren på 
emw@amokmarketing.com för hjälp och vägledning.

UPPHÄVANDE AV KÖP
Inom EU gäller särskilda regler för varor som inte köpts i en fysisk butik. Som konsument har du rätt att upphäva ditt köp 
inom minst sju dagar från det att du tagit emot din vara. I många länder är perioden längre. 
Begränsningar i rätten till upphävnde av köp
Om du vill använda dig av rätten till upphävande av köp, bryt INTE upp den genomskinliga förseglade plasten runt din 
EMW, eftersom förseglingen är ditt bevis på att apparaten är ny och oanvänd. 
Du kan läsa mer om din rätt till upphävande av köp här: europemagicwand.com/warranty. 

SPECIFIKATIONER
‣ Modell: EMW-230V CE RoHS
‣ Nätspänning/frekvens/förbrukning : 230 V AC / 50 Hz / 15 watt
‣ Vibrationsfrekvens: 3200/min - 6000/min
‣ Maximal användningstid : 25 minuter
‣ Vikt / längd : 680 g / 32 cm
‣ Tillverkad i Kina för Amok Marketing ApS

Med förbehåll för ändringar och förbättringar. 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


