Eesti

Palju õnne uue

Europe Magic Wand (EMW)
puhul

Tähtis
Palun lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi ning hoidke alles!

SPETSIFIKATSIOON
Mudel

EMW-230V CE ROHS

Vooluallika pinge

230 volti

Maksimum
töötamisaeg

25 minutit korraga

Vooluallika sagedus

50 Hz

Vibratsiooni sagedus

Umbes 6000/min (kiire)
Umbes 3200/min (aeglane)

Voolutarbimine

20 Vatti

Kaal

680 g.

Toodetud

Hiinas

OHUTUSJUHENDID
PANGE TÄHELE: Toote valesti kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, põletushaavu, tulekahju
ning kehavigastusi!

HOIATUS VEDELIKE ning NIISKUSE eest
Ärge kasutage EMW-i märgades või niisketes oludes.
Ärge mitte kunagi hoidke EMW-i dushi, vanni, basseini või mõne muu sarnase koha lähedal.
Ärge mitte kunagi puudutage vette kukkunud EMW-i.

EMW-i ei tohi pesta vees ega muudes vedelikes.
EMW-i ei tohi sisse lülitada pihustite (spreide) läheduses

HOIATUS VÄÄRKASUTUSE eest
EMW-i ei tohi kasutada lapsed ega ebaküpsed inimesed.
EMW ei ole mänguasi ning seda ei tohi juhtmetpidi kanda. EMW-i ei tohi vooluvõrku jätta, kui seda
parasjagu ei kasutata. Kui EMW töötab, siis ei tohi seda valveta jätta.
Kui EMW ei tööta korralikult, seda on kahjustatud või seade on olnud märg, siis ei tohi seda
kasutada. See puudutab tervet seadet, sealhulgas voolujuhet ning pistikut.
Parandamine/hooldamine peab toimuma läbi edasimüüja või Amok Marketingi (vaadake
kontaktandmeid).
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lapsed), kellel on piiratud füüsilised,
tunnetuslikud või vaimsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised. Välja arvatud juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik teostab kas järelvalvet või on instrueerinud neid inimesi seda sea
det kasutama.
Laste puhul tuleb olla tähelepanelik ning veenduda, et nad seadmega ei mängiks.
Voolujuhet ei ole võimalik asendada. Kui juhe saab kahjustada, siis tuleb seade minema visata
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HOIATUS ÜLEKUUMENEMISE eest
EMW peab saama vabalt vibreerida, et vältida ülekuumenemist.
Seepärast ei tohi EMW-i kasutada teki, padja, vatiteki või mõne muu sarnase eseme all, kus seade
ei saa vabalt vibreerida. Samal põhjusel ärge hoidke kõvasti EMW peast kinni kui seade töötab.
EMW võib olla sisse lülitatud ainult 25 minutit korraga, sellele peab järgnema vähemalt 30minutiline jahutusperiood

HOIATUSED VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS
EMW on mõeldud lihaste massaažiks, näiteks õla-, käte-, selja ning jalalihastele.
EMW-i ei tohi kasutada paistes või põletikulistes piirkondades ega nahalöövete korral.
Ärge kasutage EMW-i seletamatu valu korral. Kahtluse tekkimisel võtke ühendust oma arstiga.

KASUTUSJUHEND
Sinu Europe Magic Wand-i kasutamine lihaste massaažiks
Seade lülitub sisse,kui vajutada ning all hoida „+“ klahvi2 sekundit.
Seade lülitub välja, kui vajutada ning all hoida „-“ klahvi 2 sekundit.
Ärge kasutage EMW-i pikemalt kui 25 minutit.
Kui soovite veel massaaži, siis lülitage EMW 30 minutiks välja ning alles seejärel
lülitage seade uuesti sisse.
Kiiruse reguleerimiseks kasutage “+” ja “-” klahve. Valige soovitud vibreerimiskiirus.
Masseerige keha kasutades vibreeriva pea külge.

.
Kuidas Europe Magic Wand-i hooldada ning hoiustada:
Ärge hoidke EMW-i niisketes tingimustes ega otsese päikesevalguse käes.
Seadet tuleb puhastada niiske lapiga ajal, mil EMW ei ole parasjagu vooluvõrku
ühendatud. Ärge kasutage mingisugust puhastusvahendit.

Kui teil on Europe Magic Wand-ga probleeme:
Kui teil tekib EMW-ga probleeme, siis võtke nõuannete saamiseks ühendust Amok
Marketingi emaili aadressil emw@amokmarketing.com

GARANTII NING REMONT
Vastavalt kehtivale seadusele on Teil kliendina õigus garantiiremondile kohas, kust seade on
ostetud. Sinna alla kuuluvad kõik tehasepoolsed materjali- või disainivead, mis ilmnevad seadme
normaalse kasutamise korral. Et garantii kehtiks, on vajalik kehtiv dokumentatsioon, mis tõestab,
et olete vastava seadme ostnud ning, et ostsite seadme uuena. Selleks on ostutšekk, kus on kirjas,
milline seade osteti, ostukuupäev ning hind.

Sellepärast hoidke ostutšekk alati alles
Europe Magic Wand-i hooldus ning parandus

Juhul kui (vastupidiselt ootustele) Te märkate oma EMW-l defekte, mida katab toote garantii,
siis võtke ühendust jaemüüjaga ning kirjeldage defekti ja edastage vajalik informatsioon
ostutšekilt. Teine võimalus on suhelda otse Amok Marketingiga emaili aadressil
emw@amokmarketing.com. Edasimüüja/Amok Marketing korraldab seejärel omal valikul
vastavalt kas seadme defektiga mehhaanilise- või elektrilise osa parandamise või asendamise, või
asendab seadme uue sarnase mudeliga. Kui jaemüüja/Amok Marketing leiab, et hooldus või
parandus on vajalik, siis tuleb toode tagastada korralikult pakitult ning lisada tuleb ostutšeki
koopia. Amok Marketing ei vastuta toote transportimisel tekkinud kahjustuse või seadme kaotuse
eest.
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Garantii piirangud

•
•
•
•
•

Toote omavolilise hoolduse, paranduse või modifitseerimise korral on garantii kehtetu.
Kahju, mille on põhjustanud seadme tahtlik või mittetahtlik väärkasutus, õnnetus või
ebapiisav hoolitsus ning säilitamine, ei ole garantiiga kaetud. Sinna alla kuulub ka
nõuetele mittevastava elektripaigaldise, pinge või võrgupinge poolt põhjustatud kahju.
Seadme transportimisel tekkinud kahju ning transpordi ja transiidi maksumus ei kuulu
garantiiremondi alla.
Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seadme mistahes kaubandusliku
kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.
Garantii kehtib ainult Euroopas ostetud ning kasutatud seadmetel.
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