EARSIO
Джобен уред за почистване на уши

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
Безопасен и ефективен начин за почистване на уши и премахване на ушна кал!
ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА:
1 x електрически ушен восък (основно устройство)
2 × Вакуумни приставки
1 x Четка за почистване
1 x Защитна кутия
Характеристики:
Материал: Пластмаса, силикон
Захранване: 1 ААА батерия (не е включена)
Размер: Приблизително 11,5 X 5,5 X 3 см
Подходящ за деца и възрастни

ВНИМАНИЕ
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Когато използвате уреда, моля, уверете се, че сте седнали на безопасно място и не
сте в близък контакт до други хора.
Когато уредът се използва за почистване на уши на деца, това трябва да бъде
правено под надзора на възрастен.
За почистване на мокра ушна кал, моля проверете дали смукачът и филтърът са
блокирани.
Ако тъпанчето на ухото е наранено, моля не използвайте уреда.
Ако усещате болка в ушите или имате някакви наранявания, моля, консултирайте се
с доктор преди да използвате уреда.
Използвайте това устройство само по предназначението му.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Забележка: Включете уреда, след като чуете звука на завъртане, бавно го поставете в ушите
хоризонтално, като смукателната глава трябва да бъде изравнена с ухото. Машинката за
почистване на ушна кал прави леки вибрации, които ще привлекат мръсотията и ще я
съберат в контейнер. Процесът на почистване също
така прави лек масаж на ухото.
Дръжте уреда хоризонтално, когато почиствате ушите
си.
Поставете уреда в ухото си, правейки леки движения по този начин ще изчистите всичката ушна кал.

* Ушната кал се абсорбира в предната част на уреда.
При почистване на ушите, накрайникът на уреда трябва да бъде поставен правилно.
ВНИМАНИЕ: за да не нараните ушите си, моля, не поставяйте уреда твърде дълбоко в ухото
си.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
∑
∑

Филтърът на уреда, както и приставката могат да бъдат измити с вода.
В някои случаи, можете да изпитате затруднение при сваляне на филтъра.

∑

Моля, обърнете внимание, че останалите части с изключение на филтъра и
смукателя не трябва да се измиват с вода.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци
на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани
отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и
събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да
се погрижи за екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички директиви,
приложени от Европейската комисия.

