
Elektronikus fültisztító
használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is 
elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék 
rendeltetésszerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és 
őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Útmutató:
1. kép  Nyissa ki az elemrekesz fedelét a készülék alján és helyezzen be 2 db 1,5 V-os AA típusú alkalikus 

elemet. Ügyeljen az elempólusok megfelelő elhelyezésére.  Zárja vissza az elemrekesz fedelét.
2. kép  Helyezze fel megfelelően a szilikon fejet a motoros egységre, rögzítse megfelelően, nehogy 

elmozduljon.
3. kép  Kapcsolja be a készüléket és óvatosan szúrja be a fülbe a szilikon fejet.

Tisztítás és karbantartás: 
Használat után vegye le a szilikon fejet és húzza 
le a szívófejet a motoros egységről. Alaposan 
tisztítsa meg őket vízzel. A motoros egységet 
soha ne merítse vízbe. Felületét törölje tisztára 
benedvesített törlőkendővel. Ne használjon maró 
hatású tisztítószereket.

Figyelmeztetés: 
A fültisztítót csak egészséges fül tisztítására 
használja. Ne használja a készüléket a 
rendeltetésétől eltérő módon és más célokra.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus 
berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a

teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási 
szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai
szerint és a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt 
gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel 
hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség 
megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás 
súlyosan károsíthat. További információkról 
rdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen 
vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások 
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe 
dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen 
hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat 
közben mindig tartsa be a használati útmutatóban 
leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen 
használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a 
garancia érvényét veszti.

Jellemzők: 
Elemek: 2x 1,5V AA

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező 

természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében 

fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. 

klimatikus hatások, por, nem megfelelő használat stb.)
•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset 

következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem 

megfelelő kiegészítők használata során fellépő 
meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a
nem megfelelően bebiztosított szállítási 
körülmények során fellépő meghibásodásokért a 
termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a 
jogot a használati útmutató megváltoztatására a 
műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése 
céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. 
Az ábrákon szereplő modell különbözhet a
valódi terméktől. 


