EARSIO
Hygienický čistič uší
Kapesní elektrický čistič uší

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

OBSAH BALENIA:

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku.
Bezpečný a účinný spôsob čistenia uší a odstraňovania ušného
mazu!

1 x elektrický čistič uší (hlavná jednotka)
2 x sacia hlava
1 x čistiaca kefka
1 x ochranný box
Špecifikácie:
Materiál: plast, silikón
Napájanie: 1 batéria AAA (nie je súčasťou balenia)
Veľkosť: Přibl. 11,5 X 5,5 X 3 cm
Vhodné pre deti a dospelých

VAROVANIE
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Pri používaní sa nedotýkajte žiadnej inej osoby ani predmetu, sadnite si na
bezpečné miesto.
Ak ho používajú deti, dohliadajte na ne pod dohľadom dospelej osoby.
Pri odstraňovaní mokrého ušného mazu skontrolujte, či sa odsávanie a filter nezablokovali.
Ak je poranený ušný bubienok, výrobok nepoužívajte.
Ak je ucho bolestivé alebo má iné poranenia, používajte ho po konzultácii s lekármi.
Toto zariadenie používajte len na určený účel.

INŠTRUKCIE:

Poznámka: Zapnite prístroj a po tom, čo počujete zvuk otáčania, ho pomaly vložte vodorovne do
uší tak, aby bola sacia hlava v úrovni uší. Pri odstraňovaní ušného mazu jemne vibruje, čím nasaje
ušný maz a rýchlo vysaje nečistoty vo vnútri ucha do nádobky na nečistoty v zariadení. Ucho si tiež
lepšie premasírujte.
Pri používaní vezmite čistič uší do ruky vodorovne.
Mierne zasuňte prísavku predným koncom do ucha,
niekoľkokrát pohybujte tam a späť, ušný maz sa dá ľahko
odstrániť.
*Ušný maz sa absorbuje v prednej časti prísavky.
Pri čistení ušného mazu musí byť prísavka vložená do ucha
v správnej polohe.

VAROVANIE: aby ste predišli poraneniu ucha, nezasúvajte ho príliš hlboko do ucha.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
• Filter sa dá vybrať a umyť vodou, rovnako ako prísavka.
• V niektorých prípadoch je ťažké filter odstrániť.
• Upozorňujeme, že ostatné časti okrem filtra a prísavky sa neumývajú
vodou.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu so zmiešaným odpadom
z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou, recyklujte odpad zodpovedne, aby ste
podporili opätovné použitie materiálu. Ak chcete vrátiť použitý výrobok, použite
vrátenie a vyzdvihnutie výrobku alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
Výrobok potom môžu recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

