Slovenskému

Čestitamo vam za novo

Europe Magic Wand (EMW)
POMEMBNO
Pozorno preberite navodila in si jih shranite za bodočo referenco. Pomembno je, da pozorno
sledite navodilom!

SPECIFIKACIJE
Model

EMW-230V CE ROHS

Izvorna napetost

230 Voltov

Maks. èas
delovanja

25 minut naenkrat

Frekvenca
napajanja

50 Hz

Frekvenca
vibriranja

Pribl. 6000/min (visoka
hitrost) pribl. 3200/min
(nizka hitrost)

Poraba energije

20 W

Teža

680 g

Izdelano v

Kitajska

VARNOSTNA NAVODILA
POMNITE: Nepravilna uporaba lahko povzroči električni udar, opekline, požar in osebne
poškodbe!
OPOZORILO pred TEKOČINAMI in VLAGO
➡
EPČ ne uporabljajte v mokrih in vlažnih pogojih.
➡
EPČ nikoli ne shranjujte v bližino kopalne kadi, tuša, bazena ipd. Če EPČ pade v vodo,
se je ne dotikajte.
➡
EPČ ne smete prati v vodi ali drugih tekočinah.
➡
EPČ ne smete vključiti v bližini razpršilnikov.
OPOZORILO pred ZLORABO
➡
EPČ ne smejo uporabljati otroci ali nezrele osebe.
➡
EPČ ni igrača in je ne smete prenašati tako, da jo držite za kabel. Izdelka ne puščajte v
vtičnici, ko ga ne uporabljate. EPČ med delovanjem ne pustite brez nadzora.
➡
EPČ ne smete uporabljati, če ne deluje pravilno, če je poškodovana ali mokra. To velja
za celo enoto vključno s kablom in vtičem.
➡
Popravila/servisiranje sme izvajati le serviser podjetja Amok Marketing (glejte
kontaktne informacije).
➡
Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi,
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi alis pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen
če so bili zaradinadzoruje ali v zvezi z uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za
njihovo varnost.
➡
Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom.

➡

Napajalni kabel, ni mogoče zamenjati. Če je poškodovankabel mora biti izločeni
aparata.

OPOZORILA pred PREGREVANJEM
➡
EPČ mora vibrirati neovirano, da se izognete pregrevanju.
➡
Zato tega izdelka ne uporabljajte pod odejo, blazino in podobnim, kjer ne more
neovirano vibrirati. Iz istega razloga ne držite glave izdelka EPČ, medtem ko ta deluje.
➡
EPČ smete vklopiti le za 25 minut naenkrat, zatem pa naj sledi vsaj 30-minutno obdobje
ohlajanja.
OPOZORILA za PREPREČEVANJE POŠKODB
➡
Izdelek EPČ je narejen za masažo mišic, kot so rame, roke, mišice hrbta in nog.
➡
EPČ ne uporabljajte na otečenih ali vnetih predelih ali na kožnih izpuščajih.
➡
EPČ ne uporabljajte na področjih z bolečino neznanega izvora. V primeru dvoma se
obrnite na svojega zdravnika.

NAVODILA ZA UPORABO
Uporaba Evropske čarobne palice za masažo mišic
➡
Vklopite s pritiskom na tipko "+" in nenehno za 2 sekundi.
➡
Izklopite s pritiskom na tipko "-" stalno za 2 sekundi.
➡
EPČ ne uporabljajte dlje kot 25 minut.
➡
Če želite več masaže, EPČ izklopite za 30 minut, preden izdelek znova vklopite.
➡
Stikalo ima tri položaje: OFF, nizka hitrost (srednji položaj) in visoka hitrost (ON).
➡
Uporabite "+" in "-" za nastavitev hitrosti. Izberite želeno hitrost vibriranja.
➡
Telo masirajte s stranjo vibrirajoče glave.
Kako vzdrževati in shranjevati Evropsko čarobno palico
➡
EPČ ne shranjujte v vlažnih pogojih ali na neposredni sončni svetlobi.
➡
Izdelek lahko čistite z mokro krpo, ko je EPČ izključen iz vtičnice. Ne uporabljajte
nobenih detergentov.
V primeru težav z Evropsko čarobno palico
➡
Če s svojo EPČ naletite na težave, se za nasvet obrnite na Amok Marketing na
emw@amokmarketing.com.

GARANCIJA IN POPRAVILA
Kot potrošnik imate po veljavnem zakonu ob nakupu pravico do garancije za primer
tovarniških napak v obliki in materialu, ki jih opazite med običajno uporabo.
Pri uveljavljanju garancije potrebujete dokumentacijo v obliki veljavnega dokazila o nakupu in
dokazilo, da je bil izdelek kupljen nov. Veljavno dokazilo o nakupu je račun, ki potrjuje, da je
bil izdelek kupljen, datum nakupa in cena.
Zato računa ne zavrzite.
Servisiranje in popravila Evropske čarobne palice
Če v nasprotju s pričakovanji na izdelku EPČ najdete napake, ki jih pokriva garancija, se
obrnite na prodajalca in opišite okvaro ter podajte informacije o dokazilu o nakupu.
Alternativno se lahko obrnete neposredno na podjetje Amok Marketing na
emw@amokmarketing.com.

Trgovec/Amok Marketing bo po lastni presoji uredil popravila ali zamenjavo mehanskih ali
električnih delov, ki so dokazano okvarjeni, ali pa bo zamenjal celotno enoto s primerljivim
modelom.
Če trgovec/Amok Marketing oceni, da je potreben servis ali popravilo, je treba izdelek vrniti
varno zapakiran, priložiti pa je treba kopijo dokazila o nakupu. Amok Marketing ne odgovarja
za izgubo ali škodo med prevozom.
Omejitve garancije
➡
Garancija ne velja, če ste na izdelku izvajali nepooblaščena popravila ali spremembe.
➡
Škode, ki nastane zaradi namerne ali nenamerne zlorabe, nesreče, malomarnosti ali
vzdrževanja, garancija ne pokriva. To prav tako vključuje škodo, ki jo povzroči
nepravilna električna instalacija, napetost ali električno omrežje.
➡
Škodo, ki nastane med prevozom, ter stroškov prevoza garancija ne pokriva.
➡
Izdelek je namenjen le za domačo uporabo. Vsakršna komercialna uporaba garancijo
izniči.
➡
Garancija pokriva le enote, kupljene in uporabljane v Evropi.

