
EARSIO
Pripomoček za vakuumsko odstranjevanje ušesnega masla

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Varen in učinkovit način čiščenja ušes ter odstranjevanja ušesnega masla!

PAKET VKLJUČUJE:

1 x Pripomoček za vakuumsko odstranjevanje ušesnega 
masla

2 x Sesalni nastavek

1 x Krtačka za čiščenje 

1 x Zaščitna škatla

Specifikacije:
Material: Plastika, silikon
Napajanje: 1 x AAA baterija (ni priložena)
Velikost: 11,5 X 5,5 X 3 cm
Primerno za otroke in odrasle



OPOZORILA

∑ Pri uporabi se vas ne smejo dotikati druge osebe ali predmeti, zato se usedite na varno 
mesto.

∑ Če napravo uporabljajo otroci, naj to poteka pod nadzorom odrasle osebe.
∑ Pri čiščenju mokrega ušesnega masla preverite, da se sesalna glava in filter ne zamašita. 
∑ Če imate poškodovan bobnič, naprave ne uporabljajte.
∑ Če imate druge ušesne poškodbe in v ušesih čutite bolečino, se pred uporabo naprave 

posvetujte z zdravnikom.
∑ Napravo uporabljajte samo za njen namen. 

NAVODILA:

Opomba: Napravo vklopite in, ko zaslišite zvok motorja, jo počasi in vodoravno vstavite v uho, tako 
da je sesalna glava poravnana z ušesom. Med uporabo boste začutili nežne vibracije, ki pomagajo 
pri izsesavanju umazanije in ušesnega masla iz ušes in vam učinkovito masirajo ušesa.

Napravo držite v vodoravnem položaju. 

Konico nastavka nežno vstavite v uho, jo nekajkrat 
pomaknite naprej in nazaj in ušesno maslo bo enostavno 
odstranjeno. 

*Ušesno maslo se nabira v konici nastavka. 
Pri čiščenju ušesnega masla mora biti naprava pravilno 
nameščena v uho. 

POZOR: nastavka ne potisnite pregloboko v uho, saj lahko utrpite poškodbe. 



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

∑ Filter in nastavek lahko odstranite in ju sperete z vodo.
∑ V nekaterih primerih je težko odstraniti filter.

∑ Upoštevajte, da drugih delov, razen filtra in nastavka, ne smete spirati z vodo.

Navodila za recikliranje in odlaganje
Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske 
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte 
trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem 

za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta 
izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


