
EARSIO
Vreckový elektrický čistič uší

NÁVOD NA POUŽITIE
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Bezpečný a efektívny spôsob čistenia uší a odstraňovania ušného mazu!

BALENIE OBSAHUJE:

1 x elektrický odstraňovač ušného mazu (hlavná jednotka)

2 x sacie hlavice

1 x čistiaca kefa 

1 x ochranné puzdro

Špecifikácia:
Materiál: Plast, silikón
Zdroj energie: Napájanie 1 x AAA batériou (nie je súčasťou 
balenia)
Rozmery: Približne 11,5 X 5,5 X 3 cm
Vhodné pre deti i dospelých



VAROVANIE

∑ Pri používaní sa nedotýkajte iných osôb alebo predmetov. Posaďte sa na bezpečné 
miesto.

∑ Ak je zariadenie použité na čistenie ušného mazu u detí, mal by ho prevádzkovať 
rodič/opatrovník.

∑ Ak chcete vyčistiť mokrý ušný maz, skontrolujte, či nie sú upchaté hlavice a zásobník. 
∑ V prípade poranenia ušného bubienka výrobok nepoužívajte.
∑ Ak je ucho bolestivé alebo má iné poranenia, použite ho po konzultácii s lekárom.
∑ Toto zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určené. 

POPIS:

Poznámka: Zapnite zariadenie. Keď začujete zvuk otáčania, pomaly ho vložte do ucha, a to 
vodorovne, pričom sacia hlava musí byť zarovno s ušami. Pri odstraňovaní ušného mazu pocítite 
jemné vibrácie, ktorých účelom je vytiahnutie ušného mazu a rýchle odsávanie nečistôt z ucha do 
zásobníka zariadenia. Ucho si môžete aj pomasírovať.

Vezmite čistič uší do ruky vodorovne ako pri používaní. 

Mierne ponorte prísavku na prednom konci do ucha, 
posúvajte niekoľkými pohybmi tam a späť, ušný maz ľahko 
odstránite. 

*Ušný maz sa hromadí v prednej časti sacej hlavice. 
Pri čistení ušného mazu je potrebné saciu hlavu vložiť do 
ucha v správnej polohe. 



UPOZORNENIE: Aby ste sa vyhli poraneniu ucha, nevkladajte hrot do ucha príliš hlboko. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA

∑ Filter je možné odobrať a umyť vodou. Prísavku je možné tiež umyť.
∑ V niektorých prípadoch sa filter sníma ťažko.

∑ Upozorňujeme, že ostatné časti (okrem filtra a prísavky) sa nesmú umývať vodou.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 
zapríčinenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné 

opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, použite systém na to 
určený, alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento 

produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.
Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


