
EARSIO
Aparat electric de buzunar pentru curățarea urechilor

MANUAL DE UTILIZARE
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

Mod sigur și eficient de a curăța urechile și de a îndepărta ceara de urechi!

PACHETUL INCLUDE:

1 x Aparat electric pentru curățarea cerii de urechi (unitate 
principală)

2 × Capete de aspirare

1 x Perie de curățare 

1 x Cutie de protecție

Specificații:
Material: Plastic, silicon
Sursa de alimentare: Alimentare cu baterii 1 baterie AAA (nu 
este inclusă)
Dimensiuni: Aproximativ 11,5 X 5,5 X 3 cm

Potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți



AVERTIZĂRI

∑ În timpul utilizării, vă rugăm să nu vă atingeți de alte persoane sau obiecte, așezați-vă 
într-un loc sigur.

∑ În timpul utilizării aparatului în urechile copiilor, acesta trebuie să fie operat de către o 
persoană majoră.

∑ În timpul curățării cerii umede de urechi, verificați dacă ventuza și filtrul sunt blocate. 
∑ Nu utilizați aparatul în cazul în care timpanul este perforat.
∑ În cazul în care vă doare urechea, sau aceasta este vătămată, vă rugăm să utilizați 

aparatul doar după ce ați consultat un medic.
∑ Folosiți acest aparat numai în scopul pentru care a fost proiectat. 

INDICAȚII:

Notă: Porniți aparatul, după ce ați auzit sunetul corespunzător rotirii motorului, introduceți 
aparatul încet în urechi, pe direcție orizontală, cu capul de aspirație aliniat cu urechea. 
Îndepărtarea cerii de urechi aparatul va vibra ușor pentru a atrage ceara, aspirând rapid murdăria 
din ureche în recipientul aparatului de depozitare a murdăriei. De asemenea, masați-vă bine 

urechea.

În timpul utilizării, țineți aparatul cu mâna în poziție 
orizontală. 

Introduceți ușor capul de aspirare în partea din exterior a 
urechii, mișcați înăuntru și în afară de câteva ori, operație 
care va duce la îndepărtarea cu ușurință a cerii din ureche. 



* Ceara din ureche este absorbită în partea din față a capului de aspirare. 
În timpul curățării cerii, capul de aspirare trebuie introdus în ureche în poziția corectă. 

ATENȚIE: pentru a vă asigura că nu există vătămări ale urechii, vă rugăm să nu introduceți 
aparatul prea adânc în ureche. 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

∑ Filtrul poate fi detașat și spălat cu apă, la fel și capetele de aspirare.
∑ În unele cazuri, filtrul poate fi scos doar cu dificultate.

∑ Vă rugăm să rețineți că celelalte părți, cu excepția filtrului și a capului de aspirare, nu 
trebuie spălate cu apă.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare
Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 

materiale. Pentru a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau 
să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru 
reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.


