
Dansk

Tillykke med deres nye

Europe Magic Wand (EMW)
VIGTIGT
Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den. Det er vigtigt at 
brugsanvisningen følges nøje!

SPECIFIKATIONER

Model

Maksimal 
anvendelsestid

Vibrationsfrekvens

Vægt

EMW-230V CE ROHS Strømkilde 
spænding

230 Volt

25 minutes pr. gang Strømkilde 
frekvens

50 Hz

Ca. 6000/min (høj hastighed) 
Ca. 3200/min (lav hastighed)

Strømforbrug 20 watt

680 g Produceret i Kina

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
OBS! Fejlagtig brug kan forvolde elektrisk stød, forbrændinger, brand og personskade!

ADVARSLER mod VÆSKER og FUGT
➡ Brug ikke EMW i våde eller fugtige omgivelser. Brug eller opbevar den aldrig i 

nærheden af bruser, badekar, pool eller lignende.
➡ Rør aldrig ved en EMW, der er faldet i vandet.
➡ EMW må ikke vaskes i vand eller andre væsker.
➡ Tænd ikke EMW i nærheden af spray.

ADVARSLER mod FORKERT BRUG
➡ EMW må ikke betjenes af børn eller umyndige personer. EMW er ikke et legetøj og må 

ikke bæres i ledningen.
➡ EMW må ikke efterlades i stikkontakten, når den ikke er i brug.
➡ EMW må ikke efterlades uden opsyn, når den er tændt.
➡ EMW må ikke benyttes, hvis den ikke virker ordentligt, er blevet beskadiget eller har 

været våd. Dette gælder hele apparatet incl. ledning og stik. Reparation/
serviceeftersyn skal foretages gennem forhandler eller Amok Marketing (se 
kontaktoplysninger).

➡ Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte 
fysisk, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden. Medmindre de 
er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person, ansvarlig for deres 
sikkerhed.

➡ Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.



➡ Ledningen må ikke erstattes. Hvis ledningen er beskadiget skal apparatet skrottes.

ADVARSLER mod OVEROPHEDNING
➡ EMW skal kunne vibrere frit for at undgå overophedning.
➡ EMW må derfor ikke være tændt under tæppe, pude, dyne eller lignende, hvor den 

ikke kan vibrere frit. Af samme årsag må man ikke holde hårdt om EMWs hoved, mens 
den er tændt.

➡ EMW må maksimalt være tændt i 25 minutter af gangen, efterfulgt af minimum 30 
minutters afkøling

ADVARSLER for at UNDGÅ SKADER
➡ EMW er skabt til muskelmassage så som skuldre, arme, ryg muskler og ben.
➡ EMW må ikke bruges på hævede eller betændte områder eller områder med udslæt.
➡ EMW må ikke bruges på brystet eller omkring skjoldbruskirtlen (lige under adams 

æblet).
➡ EMW må ikke bruges på uforklarlig smerte. Hvis du kommer i tvivl skal du kontakte 

din læge.

BRUGSANVISNING

Sådan bruger du din Europe Magic Wand til muskelmassage
➡ Tænd din EMW, ved at holde “+” nede i ca. 2 sekunder.
➡ Sluk ved at holde “-” nede i ca. 2 sekunder.
➡ Massér ikke med EMW længere end 25 minutter. Ønskes mere massages, skal EMW 

slukkes i 30 minutter før den tændes igen.
➡ Brug “+” og “-” til at justere hastigheden.
➡ Vælg den hastighed på vibrationerne, som du foretrækker.
➡ Masser kroppen med sidefladen af det vibrerende hoved.

Sådan bruger du din Europe Magic Wand til erotisk massage
➡ EMW er udviklet til muskelmassage, men kan også benyttes til massage af erogene 

zoner, under visse forholdsregler.
➡ Massér ikke med EMW længere end 5 minutter af gangen, efterfulgt af en pause på 15 

minutter, hvis der ønskes mere massage. 
➡ Start altid i lav hastighed og gerne udenpå tøjet, eller læg to fingre imellem, indtil du er 

helt fortrolig med din EMW.
➡ Stop øjeblikkeligt, hvis du oplever ubehag, følelsesløshed eller smerter. Hvis du 

kommer i tvivl, skal du kontakte din læge.
➡ Hvis EMW benyttes til erotisk massage anbefales det af hygiejniske årsager at tilkøbe 

Europe Magic Wand tilbehør produceret i medicinsk silikone kvalitet (se 
www.europemagicwand.com)

Sådan behandler og opbevarer du din Europe Magic Wand
➡ Opbevar ikke EMW fugtigt eller i direkte sollys.
➡ Rengøring kan ske med en hårdt opvredet klud, når EMW er taget ud af 

stikkontakten. Brug ingen former for rensemidler.

Hvis der opstår problemer med din Europe Magic Wand
➡ Hvis du får problemer med din EMW bedes du kontakte Amok Marketing på 

emw@amokmarketing.com, for at få vejledning.

http://www.europemagicwand.com
http://www.europemagicwand.com
mailto:service@amokmarketing.com
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REKLAMATIONSRET OG REPARATION
Du har som forbruger reklamationsret i henhold til gældende lovgivning på købsstedet, på 
alle fabriksfejl i udførelse eller materialer, der opdages under normalt brug. I Danmark er 
reklamationsretten gældende i 24 måneder fra købsdato.

Opretholdelse af reklamationsretten forudsætter dokumentation i form af gyldigt købsbevis, 
samt at produktet var nyt ved købet. Et gyldigt købsbevis er en kvittering der angiver hvilket 
produkt der er købt, dato for køb og pris.

Gem derfor dit købsbevis.

Udførelse af service og reparation af Europe Magic Wand
Skulle du mod forventninger finde fejl ved din EMW, der er dækket af reklamationsretten, 
bedes du rette henvendelse til forhandleren, med beskrivelse af fejlen samt oplysningerne fra 
købsbeviset. Alternativt kan henvendelsen ske direkte til Amok Marketing på 
emw@amokmarketing.com.

Forhandleren/Amok Marketing vil derefter efter eget skøn sørge for reparation eller 
udskiftning af enhver mekanisk eller elektrisk del, som viser sig defekt, eller erstatte hele 
apparatet med en sammenlignelig model.

Hvis forhandleren/Amok Marketing vurderer at service eller reparation er nødvendigt, skal 
varen returneres, forsvarligt indpakket og vedlagt kopi af købsbevis. Amok Marketing er ikke 
ansvarlig for tab eller skade under forsendelse.

Reklamationsrettens begrænsninger
➡ Reklamationsretten bortfalder, hvis der foretages uautoriseret service, reparationer 

eller modifikationer på produktet.
➡ Skader forårsaget af tilsigtet eller utilsigtet misbrug, uheld, mangel på pleje og 

vedligeholdelse er ikke dækket. Herunder hører også skader forårsaget af forkert el-
installation, strømstyrke eller net-spænding.

➡ Skader opstået under transport, samt omkostninger ved transport og forsendelse er 
ikke dækket.

➡ Produktet er beregnet til husholdningsbrug alene. Enhver kommerciel udnyttelse 
annullerer reklamationsretten.

➡ Kun enheder købt og anvendt i Europa er dækket.
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