Suomi
Onneksi olkoon sinun uudesta

Europe Magic Wand (EMW)
TÄRKEÄÄ ENNEN KÄYTTÖÄ
Ole hyvä ja lue nämä ohjeet tarkasti ennen EMW :si käyttöä. Löydät ohjeet myös osoitteesta
europemagicwand.com/user-guide

KÄYNNISTYS
1. Käynnistä Europe Magic Wandisi painamalla "+"
pohjassa 2 sekunnin ajan. (lapsilukko)

VÄLTÄ YLIKUUMENEMISTA
1. Varmista, että Europe Magic Wandisi voi värähdellä
vapaasti ja vapauttaa lämpöä -esim. Älä pidä päästä
tiukasti ja älä peitä sitä peitoilla, tyynyillä tms.
2. Noudata 25 minuutin maksimi käyttöaikaa ja käytä
Europe Magic Wand lisävarusteita ainoastaan
osoitetulla tavalla.
3. Jos ylikuumenemisen katkaisin kytkeytyy - sinun
täytyy antaa laitteesi jäähtyä ainakin 5 minuuttia
ennen kuin jatkat sen käyttöä.

HIERONTA JA KÄYTTÖ
Hiero ja rentouta lihaksia, helpota vartalon jännityksiä ja kerää lisää energiaa kiireistä elämäntyyliin. Monille ihmisille,
hieronta avaa ovet seksuaalisen hyvinvoinnin maailmaan, joka usein tarjoaa paljon enemmän, kuin mitä he olivat
uskoneet mahdolliseksi.
Miten käyttää sinun Europe Magic Wand
1. Kytke pistorasiaan ja käynnistä painamalla "+" pohjaan 2 sekunnin ajan (lapsilukko).
2. Säätele hieronnan intensiivisyyttä käyttämällä "+" ja "-".
3. Pidä kahvasta kevyesti kiinni ja siirrä värähtelevää päätä pyörivin liikkein hierottavan kohdan päällä.
4. On suositeltavaa, että aloitat alimmalta intensiivisyystasolta ja nostat sitä mukaan kuin sinusta itse tuntuu ja opit
hitaasti tuntemaan sinun Europe Magic Wand.
Tärkeää - vältä loukkaantumisia
‣ Ihmiset, joilla on verenkierto-ongelmia tai vähentynyt tuntoaisti (esim. Diabetes), ei tulisi käyttää Europe Magic
Wandia ilman lääkärin konsultoimista.
‣ Älä koskaan hiero aluetta, joka on koholla, ärtynyt tai siinä on ihottumaa.
‣ Älä hiero samaa aluetta 3 minuuttia pidemään, sitten sinun pitäisi siirtyä uudelle alueelle.
‣ Lopeta heti, jos koet kipua, pistelyä tai puutumista.
‣ Jos olet epävarma - kysy lääkäriltä neuvoa ennen käyttöä.
Puhdistus
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Pyyhi kostealla rätillä. ÄLÄ käytä vettä tai muita nesteitä puhdistukseen. (lue turvallisuusohjeet)

TURVALLISUUSOHJEET
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‣

Yhdistä sinun EMW ainoastaan 230 volttia AC ja käytä EMW :tä ainoastaan sille tarkoitetulla tavalla.
Irrota aina EMW pistorasiasta käytön jälkeen.
EMW :tä ei saa koskaan upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
Älä koskaan käytä tai säilytä EMW :tä veden lähellä tai kosteissa olosuhteissa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, saunassa
tai uima-altaan lähellä.
Tarkista aina laite, johto ja pistoke vikojen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos johto on vahingoittunut niin
EMW on viallinen ja se pitäisi hävittää.
EMW on ainoastaan kotikäyttöön ja sitä ei saa käyttää ammattimaisesti.
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EMW ei ole suunnattu ihmisille (lapset mukaanlukien), joilla on alemmat fyysiset, tunto- tai henkiset kyvyt tai joilla ei
ole kokemusta tai tietämystä laitteesta, ellei heidän turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö ole ohjeistanut heitä
EMW :n käytöstä.
Jos EMW :tä käytetään muihin tarkoituksiin tai seuraamatta tätä ohjekirjaa, käyttäjä on täysin vastuussa seurauksista.
EMW :hen tai muuhun kohdistuvat vahingot seurauksena eivät ole takuun alaisia.
EMW :tä ei saa käyttää, jos se on ollut märkä, se ei toimi kunnolla tai se on vahingoittunut. Jos olet epävarma, ota
yhteyttä valmistajaan osoitteessa emw@amokmarketing.com.

HÄVITTÄMINEN
Sähkölaitteet täytyy hävittää talousjätteessä. Se täytyy toimittaa oikeaan jätehuoltoon ja kierrätykseen maasi
lakien mukaan. Kiitos, kun autat meitä pitämään ympäristöstä huolta.

TAKUU
Valituksen tapauksessa, luethan aina europemagicwand.com/warranty. Sieltä löydät apua ja neuvoja.
Kuluttajana sinulla on oikeus takuuseen, sen maan lakien mukaan, josta olet tuotteet ostanut. Kaikissa EU-maissa, takuu
on voimassa 24 kuukautta siitä, kun olet saanut tuotteet, kunhan ilmoitat myyjälle virheestä 2 kuukauden sisällä.
Takuu vaatii asiakirjoja ostotodisteen muodossa. Laite palautetaan sinne, mistä se on ostettu.
Takuun rajoitukset
‣ Takuu umpeutuu, jos EMW :lle on tehty huoltoja, korjauksia tai muokkauksia. Ja jos EMW :tä on käytetty
kaupallisesti.
‣ Vahingot, jotka ovat aiheutuneet tahallisesta tai ei-tahallisesta väärinkäytöstä, vahingot, huolenpidon ja huollon
puute, eivät ole katettuina. Tähän sisältyy vahingot, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä sähköasennuksesta,
jännitteestä tai pistorasiasta.
‣ Vahinko kuljetuksen aikana tai kuljetuksen tai postituksen kulut eivät ole katettuja.
‣ Ainoastaan tuotteet, joita on ostettu ja käytetty Euroopassa ovat katettuja.
Jos koet ongelmia EMW :si kanssa
Jos koet ongelmia EMW :si kanssa ja olet epävarma takuusta tai käytöstä, voit vapaasti ottaa yhteyttä valmistajaan
osoitteessa emw@amokmarketing.com apua ja neuvoja varten.

OSTON PERUMINEN
EU:ssa on erikoiset säännöt, jos tuotteita ei ole ostettu fyysisestä liikkeestä. Kuluttjana sinulla on oikeus perua ostoksesi
7 päivän sisällä siitä kun olen saanut tuotteet. Monissa maissa aikaraja on pidempi.
Peruuttamisoikeuksien rajoitukset
Jos käytät hyväksesi peruuttamisoikeuden, ÄLÄ riko läpinäkyvää, sinetöityä muovipussia, joka on EMW :si ympärillä,
koska se toimii todisteenasi, että tuote on uusi ja käyttämätön.
Voit lukea lisää peruuttamisoikeudestasi täällä: europemagicwand.com/warranty.
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Malli: EMW-230V CE RoHS
Virtalähde Jännite / Taajuus / Kulutus: 230 V AC / 50 Hz / 15 wattia
Värähtelytaajuus: 3200/min - 6000/min
Maksimi käyttöaika: 25 minuuttia
Paino / Pituus: 680g / 32cm
Valmistettu Kiinassa Amok Marketing ApS :lle

Altis muutoksille ja parannuksille. Copyright © Amok Marketing ApS.

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

