
Elektrický čistič uší
návod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, 
že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro 
jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se 
používání výrobku i jeho údržby.

Instrukce:
1obr.  Otevřete kryt baterií na spodní straně výrobku a vložte 2ks alkalických baterií 1,5V AA. Dbejte na 

správnou polaritu baterií.  Zavřete kryt baterií.
2obr.  Dostatečně nasaďte zvolený silikonový ušní nástavec na výstupek motorové jednotky, aby nedošlo 

k jejímu uvolnění.
3obr.  Zapněte vysávání a pomalu zasouvejte silikonový ušní nástavec do ucha.

Čištění a údržba: 
Po použití sundejte silikonový nástavec a tahem 
odejměte kryt s výstupkem pro vysávání od 
motorové jednotky. Vše důkladně omyjte vodou. 
Motorovou jednotku neponořujte do vody. Pouze 
ji vlhkým hadrem otřete. Nepoužívejte žádné 
abrazivní prostředky.

Upozornění: 
Ušní vysavač používejte pouze na zdravé uši. 
Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než ke 
kterým je určen.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 

v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 
na určených sběrných místech, kde budou přijata 
zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v 
souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití 
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém 
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Specifi kace: 
Baterie 2x 1,5V AA

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní 

údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 
podléhajících běžnému opotřebení… ) 

•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. 
klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.)

•  na mechanická poškození v důsledku pádu 
výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

•  na škody vzniklé neodborným zacházením, 
přetížením, použitím nesprávných dílů, 
nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů 
apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně 
zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně 
majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny 
v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.


