
EARSIO
Kieszonkowe urządzenie elektryczne do czyszczenia uszu

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup naszego produktu.

EARSIO to bezpieczny i skuteczny sposób na czyszczenie uszu i usuwanie woskowiny!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 × elektryczne urządzenie do czyszczenia uszu (jednostka 
główna)

2 × głowica ssąca

1 × szczoteczka do czyszczenia 

1 × pudełko ochronne

Specyfikacje:
Materiał: tworzywo sztuczne, silikon
Źródło zasilania: urządzenie zasilane 1 baterią AAA (brak w 
zestawie)
Wymiary: ok. 11,5 × 5,5 × 3 cm

Odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych



OSTRZEŻENIA

∑ Podczas użytkowania nie należy dotykać innych osób ani przedmiotów, należy usiąść w 
bezpiecznym miejscu.

∑ W przypadku czyszczenia uszu dzieciom urządzenie musi obsługiwać osoba dorosła.
∑ W przypadku usuwania mokrej woskowiny należy sprawdzić, czy głowica ssąca i filtr nie 

są zatkane. 
∑ Nie należy używać produktu w przypadku uszkodzenia błony bębenkowej.
∑ W przypadku bólu ucha lub innych urazów EARSIO można użyć po konsultacji z lekarzem.
∑ Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

INSTRUKCJE:

Uwaga: włączyć urządzenie, a gdy zacznie pracować, należy powoli włożyć je poziomo do ucha, 
układając głowicę ssącą równo w uchu. Urządzenie delikatnie wibruje, aby usunąć woskowinę i 
błyskawicznie zbiera zabrudzenia z ucha do pojemnika z filtrem. Zapewnia to również delikatny 
masaż ucha.

Podczas użytkowania urządzenie do czyszczenia uszu 
należy trzymać w dłoni poziomo. 

Delikatnie włożyć głowicę ssącą urządzenia do ucha i 
przesunąć ją kilka razy w przód i w tył, aby z łatwością 
usunąć woskowinę. 

*Woskowina jest zbierana z przodu głowicy ssącej. 



Podczas usuwania woskowiny należy trzymać głowicę w uchu w odpowiedniej pozycji. 

UWAGA: aby uniknąć urazów, nie należy wkładać głowicy zbyt głęboko do ucha. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

∑ Filtr można zdjąć i umyć wodą, podobnie jak głowicę ssącą.
∑ W niektórych przypadkach mogą wystąpić trudności z wyjęciem filtra.

∑ Należy pamiętać, że części innych niż filtr i głowica ssąca nie można myć wodą.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone 

metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 

środowiska.
Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.




