
Nederlands

Gefeliciteerd met uw nieuwe

Europe Magic Wand (EMW)
BELANGRIJK
Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar voor toekomstig gebruik. Het is belangrijk om de 
instructies zorgvuldig te volgen!

SPECIFICATIES

Model

Maximale looptijd

Vibratie frequentie

Gewicht

EMW-230V CE ROHS Voeding spanning 230 Volt

25 minuten per keer Stroombron 
frequentie

50 Hz

Ongeveer 6000 / min (hoge 
snelheid)
Ongeveer 3200 / min (lage 
snelheid)

Stroomverbruik 20 Watt

680 g Gefabriceerd in China

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LET OP: Verkeerd gebruik kan leiden tot een elektrische schok, brandwonden, brand en 
lichamelijk letsel!

WAARSCHUWING voor VLOEISTOFFEN en VOCHT
➡ Gebruik de EMW niet in natte of vochtige omstandigheden.
➡  Gebruik of bewaar de EMW nooit in de buurt van een douche, bad, zwembad of iets 

dergelijks. Raak nooit een EMW aan die in het water is gevallen.
➡ De EMW mag niet worden gewassen in water of andere vloeistoffen.
➡ De EMW mag niet worden ingeschakeld in de buurt van sprays.

WAARSCHUWING tegen MISBRUIK
➡ De EMW mag niet worden gebruikt door kinderen of onvolwassen mensen
➡ De EMW is geen speelgoed en mag niet worden gedragen aan het snoer. De EMW mag 

niet worden achtergelaten in het stopcontact als u deze niet gebruikt. De EMW mag 
niet zonder toezicht worden achtergelaten terwijl deze aanstaat.

➡ De EMW mag niet worden gebruikt als deze niet goed werkt,beschadigd is of nat is. 
Dit geldt voor de gehele unit incl. snoer en stekker.

➡ Reparaties/onderhoud vindt plaats via de dealer of Amok Marketing (zie 
contactgegevens).

➡ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring 
en kennis, tenzij ze onder toezicht staan !!of instructies hebben gekregen over het 
gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.



➡ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat 
spelen.

➡  Het snoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat 
worden gesloopt.

WAARSCHUWINGEN tegen OVERVERHITTING
➡ De EMW moet vrij kunnen vibreren om oververhitting te voorkomen.
➡  Daarom moet de EMW niet onder een deken, kussen, dekbed of iets dergelijks 

gebruikt worden, waar het niet vrij kan vibreren. Om dezelfde reden moet u de kop van 
de EMW niet stevig vasthouden tijdens gebruik.

➡ De EMW dienst slechts voor 25 minuten per keer ingeschakeld te worden, daarna moet 
het ten minste 30 minuten afkoelen.

WAARSCHUWINGEN ter VOORKOMING VAN LETSEL
➡  De EMW is ontworpen voor spier massage, zoals schouders, armen, rug en
➡ benen.
➡ De EMW mag niet gebruikt worden op gezwollen of ontstoken gebieden of op 

huiduitslag.
➡  Gebruik de EMW niet op onverklaarbare pijn. Neem contact op met uw arts in geval 

van twijfel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik uw Europe Magic Wand voor spier massage
➡ Schakel aan door gedurende 2 seconden op "+" te drukken.
➡ Schakel uit door gedurende 2 seconden op de "-" te drukken.
➡ Gebruik de EMW niet langer dan 25 minuten.
➡ Voor meer massage, schakelt u de EMW gedurende 30 minuten uit voordat voordat u 

deze weer aanzet.
➡ Gebruik de "+" en "-" om de snelheid aan te passen. Selecteer de gewenste vibratie 

snelheid.
➡ Masseer het lichaam met de zijkant van de vibrerende kop.

Onderhoud en opslag van de Europe Magic Wand
➡ Bewaar de EMW niet in vochtige omstandigheden of in direct zonlicht.
➡ Reiniging kan worden gedaan met een vochtige doek als de EMW is losgekoppeld van 

het stopcontact. Gebruik geen enkele vorm van afwasmiddel.

In geval van problemen met uw Europe Magic Wand
➡ Als u problemen ondervindt met uw EMW kunt u contact opnemen met Amok 

Marketing op  emw@amokmarketing.com  voor advies.

GARANTIE EN REPARATIE 
Als klant heeft u recht op garantie, onder het geldend recht op het moment van aankoop, op 
alle fabrieksfouten in het ontwerp of materialen die naar voren komen bij normaal gebruik.

 Behoud van de garantie vereist documentatie in de vorm van een geldig bewijs van aankoop 
en dat het product nieuw gekocht was. Een geldig bewijs van aankoop is een ontvangstbewijs 
dat aangeeft welk product gekocht is, de datum van aankoop en de prijs.
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Gooi daarom uw aankoopsbewijs niet weg.

Onderhoud en reparatie van Europe Magic Wand
 Mocht u - onverwachts - problemen hebben met uw EMW welke worden gedekt door de 
garantie, neem dan contact op met de dealer met een omschrijving van het defect en de 
informatie van uw aankoopbewijs. Als alternatief kan de communicatie direct aan Amok 
Marketing worden gericht via emw@amokmarketing.com.

De dealer/Amok Marketing zal vervolgens naar eigen inzicht voor reparatie of vervanging van 
een defect mechanische of elektrische onderdeel zorgen of het gehele toestel met een 
vergelijkbaar model vervangen.

Als de dealer/Amok Marketing beoordeelt dat onderhoud of reparatie nodig is, moet het 
product worden geretourneerd, veilig verpakt en dient een kopie van het aankoopbewijs te 
worden bijgevoegd. Amok
Marketing is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade tijdens het transport.

Garantiebeperkingen
➡  De garantie vervalt wanneer enige onbevoegde service, reparatie en aanpassingen zijn 

gemaakt aan het product.
➡ Schade veroorzaakt door opzettelijk of onopzettelijk misbruik, een ongeval, gebrek aan 

verzorging en onderhoud wordt niet gedekt. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt 
door onjuiste elektrische installatie, spanning of netspanning.

➡ Schade veroorzaakt tijdens het transport en de kosten van vervoer en de doorvoer wordt 
niet gedekt.

➡ Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij commercieel 
gebruik vervalt de garantie.

➡ Alleen producten gekocht en gebruikt in Europa vallen onder de garantie.
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