
EARSIO
Kapesní elektrický čistič uší

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Bezpečný a efektivní způsob čištění uší a odstranění ušního mazu!

OBSAH BALENÍ:

1 x elektrický čistič uší (hlavní jednotka)

2 x sací hlava

1 x čisticí kartáč 

1 x ochranný box

Specifikace:
Materiál: Plast, silikon
Zdroj napájení: Napájení na baterie 1 AAA (není součástí 
balení)
Velikost: Přibl. 11,5 X 5,5 X 3 cm
Vhodné pro děti i dospělé

Hygienický čistič uší



VAROVÁNÍ

∑ Při používání se nedotýkejte žádných jiných osob nebo předmětů, sedněte si na 
bezpečném místě.

∑ Pokud je používají děti, prosím pod dozorem dospělé osoby.
∑ Při odstraňování mokrého ušního mazu zkontrolujte, zda není ucpané sání a filtr. 
∑ Pokud je ušní bubínek poraněn, produkt prosím nepoužívejte.
∑ Pokud je ucho bolestivé nebo má jiná poranění, použijte jej po konzultaci s lékaři.
∑ Toto zařízení používejte pouze k tomu, k čemu je určeno. 

POKYNY:

Poznámka: Zapněte přístroj a poté, co uslyšíte zvuk otáčení, jej pomalu zasuňte vodorovně do uší,
přičemž sací hlava je v rovině s ušima. Při odstranění ušního vosku bude jemně vibrovat, aby přitáhl 
ušní maz a rychle odsál nečistoty uvnitř ucha do nádobky na nečistoty v přístroji. Také dopřejte 
svému uchu lepší masáž.

Vezměte čistič uší do ruky vodorovně jako při používání. 

Mírně zasuňte přísavku předním koncem do ucha, 
několikrát pohybujte tam a zpět, ušní maz lze snadno 
odstranit. 

*Ušní maz je absorbován v přední části přísavky. 
Při čištění ušního mazu musí být přísavka zasunuta do ucha 
ve správné poloze. 



POZOR: aby nedošlo k poranění ucha, nezasunujte do ucha prosím příliš hluboko. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

∑ Filtr může být vyjmut a omyt vodou, stejně jako přísavka.
∑ V některých případech je sundání filtru obtížné.

∑ Pamatujte, že ostatní části s výjimkou filtru a přísavky se nemyjí vodou.

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím 
směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo 
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se 
podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti 

vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt 
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.


