
EARSIO
Ferramenta elétrica de limpeza de ouvidos portátil

MANUAL DO UTILIZADOR
Obrigado por adquirir o nosso produto.

Oferecemos-lhe uma forma segura e eficaz de limpar os seus ouvidos e eliminar a cera!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1 x ferramenta elétrica de limpeza de ouvidos (unidade 
principal)

2 x cabeças de sucção

1 x escova de limpeza 

1 x caixa protetora

Especificações:
Material: plástico, silicone
Fonte de alimentação: 1 pilha AAA (não incluída)
Dimensões: aproximadamente 11,5 x 5,5 x 3 cm
Adequado a crianças e adultos



AVISOS

∑ Durante a utilização, evite ser tocado por outras pessoas ou objetos e sente-se num local 
seguro.

∑ Quando utilizado com crianças, a limpeza deve ser realizada por um adulto.
∑ Para limpar cera húmida, verifique se o aspirador e o filtro estão bloqueados. 
∑ Se tiver lesões no tímpano, não utilize o produto.
∑ Se tiver dores no ouvido ou outras lesões, utilize-o após consultar o seu médico.
∑ Utilize este aparelho apenas para a finalidade a que se destina. 

INSTRUÇÕES

Nota: ligue a ferramenta e, com a ferramenta ligada, insira-a no ouvido horizontalmente, com a 
cabeça de sucção alinhada ao ouvido. Para remover a cera dos ouvidos, a ferramenta irá vibrar 
suavemente para atrair a cera, aspirando rapidamente a sujidade no interior do ouvido para o 
reservatório de cera da ferramenta. Adicionalmente, massaja levemente o seu ouvido.

Durante a utilização, segure a ferramenta horizontalmente. 

Insira ligeiramente o aspirador no ouvido, mova-o para a 
frente e para trás algumas vezes para remover facilmente a 
cera de ouvido. 

*A cera é absorvida pela parte frontal do aspirador. 
Ao limpar a cera de ouvido, o aspirador deve ser inserido 
na orelha na posição certa. 



ATENÇÃO: para garantir que não fere o ouvido, não insira o aspirador no ouvido demasiado 
profundamente. 

LIMPEZA A MANUTENÇÃO

∑ O filtro pode ser retirado e lavado com água, tal como o aspirador.
∑ Por vezes, o filtro é difícil de retirar.

∑ Note que as peças restantes do filtro e do aspirador não devem ser lavadas com água.

Instruções de reciclagem e eliminação
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros 
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde 
humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 
responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para 

devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou 
contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de 
forma segura para o ambiente.

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.


