
EARSIO
Μικρή ηλεκτρική συσκευή καθαρισμού αυτιών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για να καθαρίσετε τα αυτιά και να αφαιρέσετε το κερί 
αυτιών!

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x ηλεκτρική συσκευή καθαρισμού αυτιών (κύρια μονάδα)

2 x κεφαλές αναρρόφησης

1 x βούρτσα καθαρισμού 

1 x προστατευτικό κουτί

Χαρακτηριστικά:
Υλικό: Πλαστικό, σιλικόνη
Πηγή ενέργειας: 1 μπαταρία AAA (δεν περιλαμβάνεται)
Διαστάσεις: Περίπου 11,5 X 5,5 X 3 cm
Κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

∑ Όταν χρησιμοποιείται, μην αγγίζετε άλλα άτομα ή αντικείμενα, καθίστε σε ασφαλές 
μέρος.

∑ Όταν χρησιμοποιείται από παιδιά, η χρήση πρέπει να γίνεται από κηδεμόνα.
∑ Για την απομάκρυνση του υγρού κεριού, ελέγξτε εάν η αναρρόφηση και το φίλτρο είναι 

μπλοκαρισμένα. 
∑ Εάν το τύμπανο έχει τραυματιστεί, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
∑ Εάν το αυτί πονάει ή έχει άλλους τραυματισμούς, χρησιμοποιήστε το αφού 

συμβουλευτείτε τους γιατρούς.
∑ Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Σημείωση: Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αφού ακούσετε τον ήχο περιστροφής, τοποθετήστε το 
αργά στο αυτί οριζόντια, με την κεφαλή αναρρόφησης να ευθυγραμμίζεται με τα αυτιά. Κατά την 
αφαίρεση κεριού από το αυτί υπάρχει απαλή δόνηση για να τραβήξει το κερί του αυτιού, 
απορροφώντας γρήγορα τη βρομιά μέσα στο αυτί, στον κάδο βρομιάς της συσκευής. Επίσης, 

κάνει μασάζ στο αυτί σας.

Κρατάτε τη συσκευή καθαρισμού αυτιών οριζόντια όταν 
τη χρησιμοποιείτε. 

Ωθήστε ελαφρώς το μπροστινό άκρο αναρρόφησης στο 
αυτί, μετακινηθείτε εμπρός και πίσω μερικές φορές, το 
κερί του αυτιού μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί. 



*Το κερί του αυτιού απορροφάται στο μπροστινό μέρος του άκρου. 
Κατά τον καθαρισμό του κεριού αυτιού, πρέπει να τοποθετήστε το άκρο αναρρόφησης στο αυτί 
στη σωστή θέση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: για να μην υπάρχουν τραυματισμοί στο αυτί, μη βάλετε τη συσκευή πολύ βαθιά. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

∑ Το φίλτρο και το άκρο αναρρόφησης μπορούν να βγουν και να πλυθούν με νερό.
∑ Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φίλτρο είναι δύσκολο να αφαιρεθεί.

∑ Λάβετε υπόψη ότι τα άλλα μέρη εκτός από το φίλτρο και το άκρο αναρρόφησης δεν 
πρέπει να πλένονται με νερό.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 
αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένο προϊόν 
σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο 
πώλησης από όπου το αγοράσατε. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το 
προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


